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1. O modelo de Estado brasileiro vem sendo nos últimos anos objeto de profundas 
mudanças. Aquele padrão expansivo iniciado com a Carta Constitucional de 1934 chegou 
ao seu ápice com a Constituição de 1988, em sua versão original. O Estado do bem-estar 
procurando alcançar, como agente, atividades econômicas não desempenhadas por 
particulares, tendo como objetivo estar presente nas atividades de ensino, pesquisa, na 
área de assistência social, previdência, chegou à exaustão no modelo original de 1988, 
modelo esse que se caracterizou pela inserção no texto constitucional de inúmeros 
direitos até então não alcançados e, em verdade, dificilmente alcançáveis em função da 
realidade sócio-econômica brasileira. 
Já no início da presente década passa o modelo de Estado brasileiro a sofrer os reflexos 
da doutrina do Estado mínimo, da idéia de desestatização fruto do modelo “Tatcheriano” 
e, também, da influência das instituições financeiras internacionais, interessadas na 
adoção desse modelo. Tal influência, ou tutela, é uma constante, infelizmente, nos 
Estados periféricos, levando, por vezes, a modelos e padrões nem sempre os mais 
adequados, elaborados por entes de interesses nem sempre coincidentes com os desses 
Estados e seus povos. 
Surgem, em decorrência da idéia de modificação do modelo estatal: o plano nacional de 
desestatização, as Emendas Constitucionais nºs 06/95, 08/95, 09/95 alterando 
dispositivos constitucionais pertinentes à participação do Estado na atividade econômica 
[inclusive no tocante aos monopólios, ao conceito de empresa brasileira], enfim, 
instrumentos jurídicos possibilitando a transferência da exploração de serviços de cunho 
econômico, antes explorados pelo Estado, através de empresas sob seu controle, para 
particulares, através do ressurgimento dos contratos de concessões, a redução do Estado 
a níveis insignificantes como agente direto da atividade econômica. 
Para possibilitar essa passagem da exploração de serviços para particulares, sobretudo 
através de concessões, foi editada a Lei 8.987/95 [e a Lei nº 9074/95], lei geral de 
concessões, necessária para atender previsão constitucional, existente desde a Carta de 
1934, sem a qual, evidentemente, o programa nacional de desestatização não teria sido 
bem sucedido, dada a insegurança que esse vazio legislativo provocaria nos 
concessionários, sobretudo em relação a tópicos de crucial importância como o do 
equilíbrio econômico-financeiro dos contratos e o do pagamento de resíduos referentes a 
investimentos, ao final dos contratos, as hipóteses de rescisão contratual etc., regramento 
esse, inclusive, que trouxe para os concessionários defesa em relação à eventual prática 
de “preços políticos” pelos Concedentes de Serviços Públicos. Com esse arcabouço 
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jurídico, o programa nacional de desestatização desenvolveu-se e segue inexorável, 
mesmo frente a ocasionais crises políticas. Não se olvide que a Emenda Constitucional nº 
19/98, em relação à participação do Estado na atividade econômica, complementou as 
emendas anteriores ao aproximar mais ainda o regime das sociedades de economia 
mista, das empresas públicas e das subsidiárias delas do regime geral das empresas 
privadas, isso com as alterações da CF/88, em seu art. 22, XXVII, e art. 173, parágrafo 1º, 
e incisos I a V. 
Por outro lado, surgem “entes de cooperação, cuja criação é justificada por BRESSER 
PEREIRA e SPINK, sob o argumento que “os serviços sociais e científicos, que são e 
devem continuar a ser custeados pelo Estado, precisarão ser gradualmente ‘publicizados’, 
ou seja, transformados em entidades sem fins lucrativos, públicas não estatais, que, na 
medida em que tenham autorização do Poder Legislativo para participar do orçamento 
público, serão chamadas de ‘organizações sociais’. Representam essas organizações 
sociais figura através das quais o Estado Brasileiro pretende optar por deixar de prestar 
diretamente serviços essenciais, possibilitando a sua realização através dessas entidades 
privadas, representativas do “público não estatal”, ou seja, de entes à margem do Estado 
a receberem verbas públicas para exercício de serviços públicos não exclusivos e de 
cunho não econômico. Segundo PAULO MODESTO, “a denominação organização social 
é um enunciado elíptico. Denominam-se sinteticamente organizações sociais as entidades 
privadas, fundações ou associações sem fins lucrativos, que usufruem do título de 
organização social”. Se, por um lado, tal sistemática reduz os gastos diretos do Estado, 
sobretudo com o item referente a pessoal, e facilita a aplicação de recursos públicos, 
inclusive com dispensa de licitação, nos termos do art. 24 da Lei 8.666/93, por outro lado, 
possibilita a má gestão de verba . Não é conveniente esquecer problemas ocorridos após 
a edição do Decreto-Lei nº 900/69, quando as Fundações instituídas e mantidas pelo 
Estado foram consideradas majoritariamente como entes de cooperação, com 
personalidade de direito privado. Como exemplo dessa nova tendência de extinção de 
entes autárquicos e surgimento desses novos entes, poder-se-ia citar a recente extinção 
da Fundação Roquette Pinto e o surgimento de uma Organização Social para atender às 
mesmas finalidades com o nome de Associação de Comunicação Educativa Roquette 
Pinto, ente privado, que após sua criação recebeu aquela qualificação, firmando contrato 
de gestão com a União Federal, recebendo, em função de tal contrato, pessoal cedido 
com ônus para o ente público, transferências de verbas orçamentárias e bens em 
comodato. 
Além de estimular a criação dessas Organizações para a elas repassar o exercício de 
serviços não econômicos e não privativos, que vêm sendo exercidos pelo Estado, a nova 
sistemática de administrar apresenta outro pilar de grande relevo, que é a figura da 
Agência, não presente na tradicional Administração Pública Brasileira, até então muito 
inspirada no modelo europeu continental, sobretudo francês e italiano. A importação da 
figura da agência evidencia forte influência do modelo norte-americano e, também, do 
modelo inglês, no novo perfil da Administração que se pretende ver implantado. Tal, 
possivelmente, decorre da influência das fontes financiadoras e das instituições que 
serviram de base para a formação técnico-científica dos elaboradores do novo modelo. 
As Agências, no modelo norte-americano, significam uma das bases da Administração 
Pública daquele Estado e são divididas em dois tipos principais, “regulatory” e “non-
regulatory agencies”. As primeiras como espécie das “Independent Agencies” criadas 
para ordenar segmentos relevantes da atividade econômica nos Estados Unidos, com 
capacidade reguladora e ordenadora exacerbada, que SCHWARTZ destacava em três 
facetas : 1- licencing power 2 – rule-making power 3 - power over business practice, com 
grande autonomia em relação ao governo, inclusive face a serem seus dirigentes titulares 
de mandatos. Esse modelo foi “adotado” quando da criação de Agências reguladoras 
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brasileiras, como a AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA- ANEEL [Lei nº 
9.427, de 26.12.96], a AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - ANP [Lei nº 9.478, de 
06.08.97], a AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES – ANATEL [Lei nº 9.472, 
de 16.07.97] . Embora com a inclusão no universo das Autarquias, embora adjetivadas de 
especiais, essas entidades têm características especiais, como maior autonomia 
financeira, estabilidade de seus dirigentes, relativa independência em relação ao poder 
político que as aproximam do modelo matriz. Forçoso é reconhecer-se que a implantação 
desse modelo, em relação a essas Agências, vem se dando de modo precário, pouco 
recomendável, em pessoas em relação às quais se pretende concentrar relevantes 
atribuições pertinentes ao Estado regulador. Ao lado dessas Entidades, tem-se no Brasil a 
previsão de qualificação de autarquias e fundações públicas como agências executivas, 
desde que observados os requisitos constantes dos Decretos 2.487 e 2.488, ambos de 
02.02.98. Deve-se observar, entretanto, que, para a criação no Direito Brasileiro de 
Agências Reguladoras, há a necessidade de expressa previsão legal, enquanto para a 
qualificação como agências executivas é mister, tão-somente, o preenchimento dos 
requisitos previstos nesses Decretos e o reconhecimento Ministerial. Em ambos os casos, 
a caracterização passa pela obrigatória assinatura de contrato de gestão, outra figura de 
relevo no novo modelo de Administração Pública, sobretudo após a introdução do 
princípio da eficiência. 
Verifica-se, pois, política de redução dos papéis do Estado e, mesmo em relação aos 
papéis que remanescem com o Estado, a tendência de exercício dessas atividades por 
via indireta, ou seja, com a utilização de terceiros, quer no tocante à atividades de 
natureza econômica, quer cultural, assistencial etc. Mesmo em relação às atividades 
exercidas diretamente pelo Estado, verifica-se a utilização de contingente de mão-de-obra 
terceirizada, sobretudo em relação às atividades-meio, tendência bem presente 
atualmente, e que, em muitos casos, serve, por via indireta, para violar o princípio do livre 
acesso. 
Constata-se, de logo, que essa política, essa vereda desestatizante que está a ser 
seguida, era incompatível com o regime jurídico previsto na Constituição de 1988 para os 
servidores públicos: os regimes jurídicos únicos [em relação a cada ente político], 
onerosos, monolíticos, assecuraratórios de grande número de direitos para os servidores 
e seus dependentes. Essa unicidade de regime jurídico por ente político, sem levar em 
consideração o tipo de serviço prestado pelo Estado, se próprio, se impróprio, se do 
núcleo básico, se periférico, foi um grande equívoco por imobilizar o Ente Estatal em 
inúmeras áreas onde a mobilidade é fundamental, e cuja atuação estatal não exige para 
seus agentes as mesmas garantias que aquelas necessárias em relação a atividades 
como segurança pública, polícia judiciária, fiscalização e arrecadação de tributos. Por 
outro lado, a incorporação de todo o conjunto de empregados públicos em regime 
estatutário, assegurando-se aposentadorias integrais, paridade de vencimentos e 
proventos etc., representaram encargo extremamente elevado, sobretudo para Estados e 
Municípios. Constata-se, p. e., em 1998, grande número de Estados brasileiros com 
comprometimento de percentuais de suas receitas líquidas com despesas de pessoal 
muito além do limite estabelecido na Lei Complementar nº 82/95, que esse foi o quadro 
que deu ensejo às Emendas Constitucionais que viriam a ser a nº 19, rotulada como da 
Reforma Administrativa, e a nº 20, da Reforma Previdenciária. 
2. A Emenda da Reforma Administrativa, com exceção do tratamento de alguns tópicos 
remanescentes da intervenção do Estado na atividade econômica, com o disciplinamento 
de figuras de relevo, ora constitucionalizadas, como do contrato de gestão, da ampliação 
do elenco de entidades objeto de controle [art. 70, parágrafo único, da CF], com a 
introdução no conjunto do caput do art. 37 da CF/88 do “princípio da eficiência” e outras 
modificações de menor relevo, é, preponderantemente, uma Emenda de Reforma do 
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regime de pessoal, alterando sensivelmente as normas referentes aos direitos, garantias, 
enfim, ao regime jurídico dos servidores públicos. Dentre o vasto elenco de normas 
alteradas, poder-se-iam destacar, pelo relevo que têm: 
1. A atenuação da estabilidade, não só com a ampliação do prazo do estágio probatório 
[esse com o seu maior rigor e formalismo, deixando de ser um mero decurso de tempo, 
como ocorria em relação à grande maioria dos entes políticos], mas com a possibilidade 
de perda do cargo, mesmo após o estágio probatório, mediante procedimento de 
avaliação periódica; 
2. A quebra dos regimes jurídicos uniformes, para cada pessoa política; 
3. A fixação de proporcionalidade em relação à remuneração da disponibilidade; 
4. A fixação de teto mais preciso para a remuneração dos Agentes Públicos, com a 
criação do regime de subsídio; 
5. O estabelecimento de regras mais rigorosas em relação aos limites de 
comprometimento de receita dos Entes Públicos com despesas de pessoal [art.169]; 
6. O desaparecimento de permissivo de vinculações de remunerações, além das 
contempladas na própria Constituição; 
7. A previsão de adequação de quaisquer excessos de remuneração ou de proventos de 
aposentadoria. 
Evidentemente que esses tópicos não esgotam o elenco disciplinado pela EC nº 19/98, 
mas são os que dizem respeito mais diretamente às questões que serão adiante 
analisadas, pertinentes à Emenda nº 20/98, intitulada da reforma previdenciária, no que é 
pertinente aos servidores públicos. 
3. Saliente-se, ainda, que, para assegurar ao governo condições fáticas para modificação 
do sistema previdenciário, inclusive do servidor público e também do regime jurídico dos 
agentes públicos em geral, entendeu-se necessário destacar do conjunto de agentes a 
serem afetados pelas modificações aqueles que poderiam se opor, inclusive ao largo do 
sistema jurídico, às mudanças. Aqueles que, em várias ocasiões da história nacional, 
causaram ranhuras ao regime democrático sempre que direitos e vantagens por eles 
percebidos, ou por seus dependentes, foram ameaçados: os militares. Em função desse 
fato, que não é irrelevante, infelizmente, em um país da América Latina, foi promulgada a 
Emenda Constitucional nº 18, em fevereiro do corrente ano, destacando das regras gerais 
aplicáveis aos servidores púbicos, em regra, o regime constitucional dos militares, 
inclusive em relação a tópicos cujo destaque não se justificaria sob a pueril alegação de 
que esse conjunto teria uma situação peculiar e específica. Tal alegação seria verdadeira, 
p. e., em relação a limite de idade para a passagem à inatividade, mas nunca em relação 
a valores de descontos previdenciários, em relação à data- base para a revisão geral da 
remuneração dos servidores, para os benefícios concedidos aos dependentes [cujo 
elenco é de amplitude abusiva] dos militares etc. A Emenda nº 18 representa, sem dúvida, 
na sua maior parte, uma concessão abusiva, típica de uma democracia formal latino-
americana. 
4. Antes do exame dos principais tópicos da reforma do regime previdenciário do Servidor 
Público, necessário se faz observar algumas alterações introduzidas pela Emenda da 
reforma administrativa que têm relevância para a matéria previdenciária. Dentre elas 
destacaria a quebra do regime jurídico único, fruto da revogação do art. 39 da CF, com a 
redação original de 1988, que o assegurava em relação a cada um dos entes políticos da 
Federação. Com tal modificação possibilita-se a volta ao sistema da dualidade, ou 
pluralidade de regimes jurídicos existente na vigência da EC nº 01/69 e das Cartas que a 
antecederam. Não é demais lembrar que a unificação dos regimes jurídicos foi 
efetivamente um erro, pois, dada a variedade de áreas de atuação do Estado, a unidade 
de regime jurídico significou colocar sob um mesmo manto atividades tão diversas como 
diplomacia, atividade de polícia judiciária, fiscalização e arrecadação de tributos, e, de 
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outro lado, pesquisas literárias e de folclore, situações essas bastante díspares a não 
justificar o mesmo regramento jurídico. Se o jurista incursiona nos principais 
ordenamentos ocidentais que servem, regra geral, de paradigma, ou, pelo menos, de 
referencial para as construções jurídicas brasileiras, verá que a idéia de unidade de 
regime jurídico para aqueles que prestam serviços ao Estado para que esse exerça as 
competências que lhe são atribuídas não é acolhida. Tal unidade de regime é mesmo 
incompatível com a figura do Estado do Bem- Estar, modelo da CF/88 brasileira, dada a 
pluralidade de campos de atuação do Estado. Saliente-se, ainda, que essa unificação de 
regimes, em relação ao regime de seguridade social, foi extremamente onerosa para as 
pessoas jurídicas de direito público, políticas e administrativas, ao lançar sobre elas o 
custeio desse sistema previdenciário com valores bem mais elevados, sobretudo pela 
aplicação da redação original do art. 40, parágrafos 4º e 5º, da CF/88, quando pelo 
sistema anterior o contingente de Servidores aposentados, regidos por relações 
contratuais e seus pensionistas representava despesa dos Institutos de previdência. A 
quebra da unidade de regime jurídico possibilitará a redução das despesas com pessoal 
inativo, considerando que com a transformação de parte do quadro do serviço público, 
representativo daqueles que não exercem atividades expressivas do núcleo básico do 
Estado, em tabelas de empregos, ou seja, com a extinção de cargos e a criação de 
empregos, desaparece o ônus do custeio desses servidores, em inatividade, por aqueles 
aos quais prestava-se serviço, quando em atividade. Nesse sentido dispõe o art. 40, 
parágrafo 13, da CF/88, com a redação dada pela EC nº 20/98 [ao servidor ocupante, 
exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 
exoneração, bem como de outro cargo temporário OU DE EMPREGO PÚBLICO, 
APLICA-SE O REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL]. 
Por outro lado, a nova redação dada ao art.169 e parágrafos 1º a 7º da CF/88 pela EC nº 
19/98, representa um forte instrumento para compelir os Estados e Municípios a 
reduzirem suas despesas com pessoal ativo e inativo e, por conseguinte, a implantarem, 
com maior rapidez, a reforma previdenciária em relação a seus quadros de pessoal. 
Observe-se que o caput do art.169 refere-se a despesa com pessoal ativo e inativo. 
Determina a observância de limite de comprometimento com despesas de pessoal, 
atualmente em 60%, mas desrespeitado, ante a inexistência de qualquer sanção [LC nº 
82]. A implantação das “reformas administrativa” [com a quebra da unidade de regime 
jurídico] e previdenciária, no âmbito dos Estados e Municípios, será relevante sob a ótica 
financeira, por transferir o ônus de benefícios como as aposentadorias e pensões para o 
regime geral da previdência em relação àqueles que vierem a ter vínculos-laborais 
contratuais, e por possibilitar a implantação dos chamados “planos complementares”. 
5. Observar-se-á, a seguir, os tópicos da EC nº 20/98, aplicáveis aos Servidores Públicos. 
Inicialmente, extinguiu-se o salário família para aqueles que não se enquadrem no 
conceito de “trabalhador de baixa renda” . A EC nº 20 considerou, provisoriamente, como 
de baixa renda, aqueles com remuneração mensal inferior a R$ 360,00, até que a matéria 
venha a ser regulada em lei. Aplica-se o dispositivo aos Servidores Públicos, 
consolidando-se algo que, em termos práticos, já estava a ocorrer a nível federal, com a 
redução desse benefício a pouco mais de 20 centavos. 
A EC nº 20, por outro lado, adotou, basicamente, a posição do STF em relação ao regime 
de acumulação de cargos, empregos e funções públicas, ao estabelecer: 
“Art.37............ 
Parágrafo 4º. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria 
decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou 
função pública, ressalvados os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação 
e exoneração”. 
Apesar da posição do STF ser pacífica, doutrinadores dos mais respeitáveis, como 
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CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO e CÁIO TÁCITO, com argumentos 
ponderáveis, defendiam, ante o texto original da possibilidade da acumulação, enquanto 
outros, como IVAN BARBOSA RIGOLIN, defendiam posição até mais rigorosa que a do 
STF, entendendo que dada a proximidade de tratamento entre o ativo e o inativo civil, o 
regime jurídico de acumulação seria idêntico. A Corte Suprema atenuou pela via 
interpretativa esse rigor, por entender que, em havendo transitoriedade teórica no Cargo 
em comissão, tal fato justificaria a exceção. Sempre me pareceu tal construção forçada, 
pois a Constituição não fazia tal distinção. Com a EC nº 20/98, a questão pacificou-se no 
sentido de excluir da vedação o provimento de cargo comissionado por servidor 
aposentado. É de se ressalvar, ainda, que, por força do art. 11 da EC nº 20/98, 
excepcionou-se desse regime de vedação aqueles titulares de cargos públicos, militares e 
membros de poder que acumulavam na hipótese vedada no citado parágrafo 10 do art. 
37, com a redação dada por aquela Emenda. A ressalva é de difícil justificativa, sobretudo 
frente ao pacífico entendimento do STF, antes da Emenda, em decisões como as 
proferidas no RE 81.729-SP, RE 77.237-SP, RE 76.241-RJ, nas quais se concluía pela 
inconstitucionalidade dessas acumulações desde a entrada em vigor da nova Ordem 
Constitucional, ou seja, desde 05.10.88. 
6. Uma grande modificação no regime previdenciário do servidor público ocorreu com a 
introdução de princípios novos no caput do art. 40, estabelecendo-se que aquele será de 
caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial 
... Rompeu-se com sistema já existente em várias Constituições Brasileiras e nas Leis 
ordinárias de regência, de acordo com as quais a aposentadoria de servidores públicos 
seria despesa do Tesouro Nacional, assegurando-se, também, valor integral ao 
aposentado com trinta e cinco anos de serviço. Nesse sentido já previam antigos 
Estatutos, dentre os quais poder-se-ia citar o Decreto-Lei nº 1.713, de 28.10.39, e a Lei nº 
1.711, de 28.10.52. A idéia que norteia o novo regime previdenciário é que, além da faixa 
básica, a prestação previdenciária a ser recebida pelo servidor seja aquela resultante da 
soma das contribuições de cada um e dos entes públicos devidamente individualizadas. 
Nesse sentido, inclusive, a Lei nº 9.717, de 27.11.98, que impõe rubricas individualizadas 
por servidor, para que se tenha exato conhecimento do “pecúlio” efetivamente formado 
para cada um. Tal individualização será de grande relevo com a implantação dos planos 
complementares previstos no art. 40, parágrafo 14, do texto constitucional ora emendado. 
Pode-se sintetizar o novo sistema com as palavras de MARCELO VIANA ESTEVÃO DE 
MORAES [Secretário da Previdência do Ministério da Previdência e Assistência Social na 
época que as proferiu]: “Sistema previdenciário misto que conjugue harmonicamente um 
setor público básico-obrigatório, solidário, retributivo, com cobertura horizontal que 
agregue o conjunto da população economicamente ativa, em regime de repartição 
simples, com benefícios definidos, limitados até um determinado teto e relacionados com 
as contribuições feitas durante a vida laboral - com um sistema complementar - em 
regime de capitalização de contribuições adicionais, preferencialmente privado, voluntário, 
fundado na iniciativa e na capacidade de poupança individual”. 
Outro aspecto de grande importância é o objeto de previsão, com a nova redação do art. 
40 e parágrafos: 
“2º Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não 
poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a 
aposentadoria, ou que serviu de referência para a concessão da pensão. 
3º Os proventos de aposentadoria, por ocasião de sua concessão, serão calculados com 
base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria e, na 
forma da lei, corresponderão à totalidade da remuneração”. 
Tais previsões afastam qualquer possibilidade de aposentadoria com base em Cargo em 
Comissão eventualmente ocupado por servidor titular de cargo efetivo. A remuneração do 
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cargo efetivo torna-se o referencial para cálculo de aposentadoria, embora, ressalte-se, 
vantagens incorporadas àquele devem ser consideradas. Essa tendência restritiva em 
relação ao montante da aposentadoria já se evidenciava com a Lei nº 9.527, de 10.12.97, 
que alterou vários dispositivos da Lei nº 8.112/90, e, no tópico sob exame, revogou os 
arts. 192 e 193 daquela Lei, suprimindo as hipóteses de aposentadoria com base na 
remuneração da classe imediatamente acima, quando se tratar de aposentadoria em 
cargo intermediário da carreira; ou, com acréscimo da diferença entre a classe ocupada e 
a anterior, quando ocupante da última classe da carreira; ou, com o acréscimo de função 
gratificada, ou, ainda, com a remuneração de cargo comissionado exercido na forma e no 
período previsto no antigo art. 193 do Estatuto [Lei nº 8.112/90], hoje revogado. 
Dispositivos esses revogados que sofriam agudas críticas e que segundo IVAN 
BARBOSA RIGOLIN contribuíam para “a credibilidade da classe política brasileira 
aproximar-se, ante os olhos da população, do centro da Terra”....ironizou, ainda, aquele 
autor, ao comentar o revogado art. 193 do Estatuto, em seus parágrafos, segundo o qual, 
ao elaborá-los, o legislador teria com eles “não negligenciado na sanha de favorecer a 
quem se aposentasse”. 
7. Por outro lado, substancial mudança ocorreu em relação aos requisitos para a 
obtenção de aposentadoria do Servidor Público. Importante modificação foi a referente à 
supressão da antiga aposentadoria por tempo de serviço, que, como tal, desapareceu, 
surgindo, em seu lugar, aposentadoria com duplo requisito: tempo de contribuição, 
requisito ao qual se adiciona o da idade mínima. 
Em relação ao tempo de contribuição, a adoção de tal requisito, em substituição ao tempo 
de serviço, justifica-se com a necessidade de fazer desaparecer as contagens fictícias de 
tempo de serviço, como conversão de licenças-prêmio [extintas em relação ao servidor 
federal, mas ainda existentes em muitos Estados da Federação] e férias não gozadas, em 
tempo de serviço dobrado para aposentadoria. Tais ficções provocavam aposentadorias 
precoces, onerando excessivamente os Entes Públicos. Não se pode olvidar que com a 
elevação da expectativa de vida impunha-se o alongamento do tempo de serviço ativo. 
Isso não é peculiaridade brasileira. Peculiaridade foi durante longo período a 
aposentadoria por tempo de serviço sem exigir-se requisito de idade, figura sem similar 
nos principais ordenamentos jurídicos ocidentais. 
É importante ressaltar que, como regra de adaptação, o tempo de serviço efetivamente 
prestado e apenas esse, anterior à EC nº 20/98, ou, mais corretamente, até a entrada em 
vigor da lei definidora de tempo de contribuição, foi e será considerado, na regra de 
transição, como tempo de contribuição. 
Em relação ao requisito idade mínima, estabelecido para aposentadorias voluntárias em: 
sessenta anos de idade [e trinta e cinco de contribuição], se homem, e cinqüenta e cinco 
anos de idade [e trinta de contribuição], se mulher, com proventos integrais; e sessenta e 
cinco anos de idade, se homem, e sessenta, se mulher, com proventos proporcionais ao 
tempo de contribuição, é de se observar que tais requisitos são comparáveis, p. e., aos 
exigíveis no sistema português, no qual é imprescindível, como regra, para aposentadoria 
ordinária, ou normal, que o “funcionário ou agente conte, pelo menos, 60 anos de idade e 
36 de serviço. E revestirá natureza voluntária quando o interessado, com menos de 70 
anos de idade, a requerer; e obrigatória, quando promovida pela administração na 
hipótese inversa”, ou no sistema francês, no qual, também, exige-se limite mínimo de 
idade para a aposentadoria do Servidor Público, limites esses que variam entre 55 e 60 
anos de idade. Inúmeros outros sistemas poderiam ser apontados a título de 
exemplificação. De fato, com a elevação da expectativa de vida, não seria mais possível 
permanecer com aposentadorias com idades muito baixas, gerando, em muitos casos, 
tempos de inatividade quase tão longos quanto os de atividade, com ônus excessivo para 
a sociedade.  
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8. Outra modificação moralizadora, em relação à aposentadoria de servidores públicos e 
outros agentes públicos não temporários [Magistrados, membros do Ministério Público e 
dos Tribunais de Contas], foi o somatório das exigências de dez anos de serviço público e 
de cinco anos no exercício do cargo efetivo no qual pretender se aposentar o servidor. É o 
que dispõe o art. 40, § 1º, III, da CF/88 [com a redação emendada] :.. III - voluntariamente, 
desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e 
cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria... Na vigência da Carta 
anterior muitos foram os casos conhecidos de ingressos tardios no serviço público, às 
vésperas de se alcançar, ou mesmo já se tendo, em contagem recíproca, o tempo 
necessário para aposentadoria voluntária. Essa prática foi, no texto original de 1988, 
reprimida, em relação aos Cargos de Magistrados, com a previsão de cinco anos de 
efetivo exercício na judicatura [do art. 93, VI], minorando abusos representados por 
meteóricas passagens pelo Judiciário de representantes das categorias de Advogado e 
do Ministério Público e de integrantes de Tribunais Superiores, inclusive do Supremo 
Tribunal Federal. A EC 20/98 estendeu a exigência para todo o conjunto alcançado por 
aposentadorias civis estatutárias, ou seja, todo o conjunto de ocupantes de cargos 
efetivos e vitalícios, e acresceu a exigência de dez anos de efetivo exercício no serviço 
público. Esse requisito deve ser adequadamente interpretado. Aqui não se exige dez anos 
de titularidade de cargo público, mas dez anos de serviço público. Deve-se entender, pois, 
que alguém que venha a ter dez anos de vínculo contratual-trabalhista e mais de cinco 
anos de efetivo exercício em um cargo estatutário poderá obter sua aposentadoria 
estatutária, desde que preenchidos os demais requisitos constitucionais. Saliente-se, 
entretanto, que o conceito de “exercício no serviço público” só poderá, naturalmente, 
alcançar a prestação de serviços para entidades de direito público, políticas [União, 
Estados, Municípios, Distrito Federal], ou administrativas [autarquias e fundações 
públicas], não se inserindo nesse conjunto a prestação de serviços a empresas públicas, 
sociedades de economia mista e outras empresas sob controle indireto do Estado, 
submetida essa ao regime geral da previdência social para todos os efeitos e sem 
qualquer ressalva no tocante ao aspecto previdenciário. 
Essa exigência de dez anos de prestação de serviços públicos e cinco anos de efetivo 
exercício no cargo no qual se pretende ver aposentado o servidor também alcança a 
aposentadoria voluntária por idade, que antes, na redação do art. 40, III, d, exigia apenas 
sessenta e cinco anos de idade, se homem, e aos sessenta, se mulher, com proventos 
proporcionais ao tempo de serviço e após a entrada em vigor da EC 20/98, teve-se 
alterada a referência a tempo de serviço, passando a ser a tempo de contribuição, 
valendo as considerações adiante feitas sobre essa mudança, também para esse tipo de 
benefício [art. 40, parágrafo 1º, III, b, com a redação dada pela EC 20/98]. 
Em relação à chamada aposentadoria compulsória, por alcançar o servidor setenta anos 
de idade, também não houve modificação de maior relevo, a não ser com a mudança do 
referencial para cálculo da proporcionalidade do benefício de aposentadoria, que deixa de 
ser o tempo de serviço para ser o tempo de contribuição [ou de efetivo exercício até que a 
Lei venha regulamentar o tempo de contribuição]. 
Em relação à aposentadoria por invalidez, também não houve outro tipo de alteração, a 
não ser que o tempo de serviço como referência foi substituído pelo tempo de 
contribuição para cálculo da proporcionalidade do valor do benefício que se mantém como 
regra, com exceção das hipóteses de ser a aposentadoria decorrente de acidente em 
serviço, ou de moléstia profissional [aquelas provocadas pelo trabalho, ou por ele 
agravadas, de modo a levar à invalidez]. Sabido é que a aposentadoria por invalidez em 
decorrência do serviço foi a primeira espécie desse benefício prevista para servidor nas 
constituições brasileiras. Já a Carta de 1891 previa, com exclusividade: “Art. 75. A 
aposentadoria só poderá ser dada aos funcionários públicos em caso de invalidez, no 
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serviço da Nação”. A EC 20/98 também manteve a equiparação de doenças graves, 
contagiosas ou incuráveis às profissionais, para fins de aposentadoria por invalidez com 
proventos integrais. Cabe à Lei especificar que doenças são essas. Não deveria o texto 
constitucional indicar, de logo, que doenças seriam essas, pois sendo conceitos de 
indeterminação técnica, são variáveis no tempo, podendo surgir novas doenças a serem 
incluídas no elenco [como ocorreu há alguns anos com a AIDS] e outras a serem 
excluídas pelo legislador, em função do progresso da ciência . 
Importante, por outro lado, ressaltar, conforme ver-se-á mais adiante, que os servidores 
em regime contratual, possibilidade que surge e será implantada com a quebra do regime 
jurídico único, ao se aposentarem, o farão pelo regime geral da previdência social , regra 
também aplicável aos ocupantes, exclusivamente, de cargos em comissão. 
Outra relevante modificação introduzida pela EC 20/98 foi a previsão dos chamados 
planos complementares. Em verdade, esse era um dos pontos básicos da reforma, 
inspirado nos modelos que serviam de paradigma ao padrão de reforma que se 
pretendeu, e conseguiu aprovar. O Congresso debateu acaloradamente a “adoção de 
redutor no valor das aposentadorias e pensões”, rejeitando a proposta, que, em verdade, 
tinha muito menos significação do que a grande modificação aprovada, representativa de 
um teto bem menor para aqueles que ingressarem em cargos públicos efetivos após a 
implantação do plano complementar na pessoa jurídica em cujo quadro for investido, ou 
aqueles que já o integram e fizerem opção pelo plano complementar. 
O texto aprovado, em princípio, mantém a regra anteriormente existente de isonomia 
entre a remuneração dos ativos e os proventos dos inativos e pensionistas, conforme se 
observa da redação do novo § 8º, do art. 40, semelhante à antiga redação dos §§ 4º e 5º 
daquele mesmo artigo: 
“§ 8° Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões 
serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a 
remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e 
aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos 
servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou 
reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de 
referência para a concessão da pensão, na forma da lei”. 
O dispositivo isoladamente examinado é, tal qual os antigos §§ 4º e 5º do art. 40, 
garantidor aos aposentados e pensionistas de reajustes de benefícios nas mesmas 
épocas e nos mesmos percentuais dos reajustes dos servidores ativos. Direito 
consagrado na CF/88, anteriormente inexistente, como regra, e que, independentemente 
de seu mérito, em muito vem onerando os cofres públicos. Saliente-se que, por vezes, o 
legislador ordinário vem tentando burlar essa norma [dos antigos §§ 4º e 5º do art. 40 da 
CF/88] com a criação de “gratificações de produtividade”, p. e., estabelecendo da sua não 
extensão aos inativos, pois não teriam tido sua atividade avaliada. Tal raciocínio só teria 
pertinência se essas gratificações fossem criadas em função de novas atividades 
agregadas ao cargo e inexistentes na época das aposentadorias. Infelizmente, aquele 
argumento formal e falacioso vem, eventualmente, sendo acolhido pelo Judiciário, 
fortalecendo uma vereda facilmente utilizável para violação da norma constitucional. 
Esse § 8º do art. 40 da CF/88, em relação aos parágrafos anteriomente à EC 20/98, 
garantidores da paridade de remuneração/proventos/pensões entre ativos, inativos e 
pensionistas, apresenta como inovação limitadora nos ganhos do inativo, ou pensionista, 
com a referência ao art. 37, XI, da CF/88, com a redação dada pela EC 19/98 [...e os 
proventos, pensões, ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, 
incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o 
subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal]. Ocorre que a EC 
20/98, em verdade, tornou a garantia da paridade supra-referida em algo em extinção, 
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com termo final definido, a partir do qual o § 8º supra não se aplicará, a não ser em 
relação aos remanescentes já servidores à época da implantação dos planos 
complementares e que não fizerem opção pelo novo regime previdenciário. Tal se verifica 
a partir da previsão dos §§14 e 15, introduzidos no art. 40 pela EC 20/98: 
 “§ 14. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, desde que instituam 
regime de previdência complementar para os seus respectivos servidores titulares de 
cargo efetivo, poderão fixar, para o valor das aposentadorias e pensões a serem 
concedidas pelo regime de que trata este artigo, o limite máximo estabelecido para os 
benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201. 
§ 15. Observado o disposto no art. 202, lei complementar disporá sobre as normas gerais 
para a instituição de regime de previdência complementar pela União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios, para atender aos seus respectivos servidores titulares de cargo 
efetivo”. 
Com o novo regime a previdência do servidor titular de cargo efetivo, que venha ingressar 
no serviço público após a instituição dos planos complementares pela União, Estados, 
Municípios e Distrito Federal, será dividida em dois segmentos estanques e autônomos, 
conforme bem lecionou ESTEVÃO DE MORAES. O primeiro de caráter obrigatório, de 
cunho legal, com benefícios basicamente limitados àqueles do regime geral da 
previdência social. O segundo, com as seguintes características básicas, evidenciadas 
pela referência ao art. 202 da CF/88, com a redação também emendada: 1 - de caráter 
complementar; 2- facultativo; 3 - de natureza contratual, com valor de benefícios em 
função da constituição de reservas individualizadas em relação a cada servidor-segurado. 
Esse sistema que ora se impõe nada tem de singular, é algo que se espalha por toda a 
América Latina, a partir do chamado “modelo chileno”, que, naquele Estado, tanto alcança 
os empregados do setor privado quanto os servidores públicos. Como lembra 
STEPHANES, “Os chilenos trocaram o regime de benefícios do seguro social por um 
sistema de poupança obrigatória, administrado por organismos privados. As contribuições 
de cada segurado são destinadas a uma conta individual, cuja capitalização será a base 
para a definição dos benefícios. Por outro lado, o Estado mantém o pagamento de um 
benefício mínimo a todos os contribuintes que alcançarem a idade de 65 anos, com um 
período mínimo de contribuição ao sistema de pelo menos vinte anos, mas capitalização 
insuficiente. Para os que não satisfizerem essas condições, o Estado paga um benefício 
assistencial , de valor inferior” 
No Brasil, a mudança aprovada no regime dos benefícios previdenciários é menos 
drástica que a ocorrida no modelo chileno, mesmo assim, muito profunda, a idéia básica 
de redução da participação do Estado no custeio das aposentadorias e pensões é algo 
presente e que marca tanto a constituição dos grandes fundos de pensão, para assegurar 
planos complementares em relação aos trabalhadores regidos pela previdência social 
geral, quanto em relação aos planos complementares de previdência dos servidores 
públicos, cuja administração, de acordo com a moldura estabelecida pela EC 20/98, 
poderá ser terceirizada, o que, por certo, o será, a depender, evidentemente, da elevação 
das alíquotas de contribuições para faixas de remuneração acima do limite da previdência 
social, como recentemente se tentou, por medida provisória rejeitada pelo Congresso 
Nacional, e de se conseguir que os inativos dos planos complementares também sejam 
contribuintes, o que tornará esse negócio ainda mais atrativo financeiramente, quer para 
grandes seguradoras nacionais, quer para as estrangeiras. 
O caráter facultativo desses Planos complementares servirá de grande atrativo para o 
exercício de opção por ele para os atuais servidores públicos [art.40, § 16, da CF, com a 
redação emendada], inclusive pelas dificuldades financeiras atualmente enfrentadas que, 
por certo, levarão muitos a exercerem aquela faculdade como forma de ter um aumento 
momentâneo em sua renda líquida mensal, considerando que o valor dos descontos para 
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os planos complementares venha a ser inferior ao do plano tradicional, na faixa acima do 
teto do regime geral da previdência social, o que certamente ocorrerá, pois o produto ao 
final pago também será menor... Com a criação dos Planos complementares, sem dúvida, 
desaparecerá, na prática, a equivalência entre os proventos da inatividade e a 
remuneração de atividade, pois, para que tal venha a se manter, necessário será que o 
valor do desconto seja bastante elevado, para formação de um “pecúlio” capaz de 
propiciar remuneração equivalente ao estipêndio da atividade, sobretudo considerando a 
previsão de não poder ser a contribuição do Ente Público, em contrapartida à do servidor, 
superior a duas vezes a daquele. 
9. Relevante a essa altura fixar qual o conjunto de agentes públicos alcançados pelo 
regramento da EC nº 20/98. 
Preliminarmente deve-se acrescer a referência já feita à situação dos militares da União e 
seus dependentes. Alcançou-os a Emenda, mas apenas visando assegurar benefícios e a 
manutenção de paridade “ad futurum” entre os reajustes de remuneração da atividade e 
os proventos de inatividade e as pensões, ao dar nova redação ao art. 142, § 3º, IX, da 
CF: “IX - aplica-se aos militares e a seus pensionistas o disposto no art. 40, §§ 7º e 8º”. 
Mantém-se sistema não isonômico em relação sobretudo aos pensionistas dos militares 
no cotejo com os pensionistas de servidores civis, pois, repita-se, não existir, 
ontologicamente, qualquer distinção entre uma pensionista de um servidor civil e de um 
militar [cujo elenco é, inclusive, abusivamente extenso]. Se justificativa existe e de fato tal 
ocorre para um tratamento diferenciado em relação à idade para a inatividade dos 
integrantes das carreiras militares, por outro lado, inexiste qualquer justificativa para a 
permanência do incremento da remuneração dos militares quando da passagem para a 
reserva e para a inatividade e muito menos existe razão técnica para o reduzido valor da 
contribuição previdenciária desse segmento e, muito menos, para a manutenção do atual 
sistema de benefícios para seus dependentes. Compreende-se melhor as razões dessa 
manutenção quando se observa que tal ressalva foi uma constante nas modificações de 
sistemas previdenciários em outros países latino-americanos, cujas democracias 
apresentam grande fragilidade, ao sabor de periódicas investidas das forças armadas. 
10. Deve-se examinar a seguir algumas das regras de transição inseridas na Emenda 
Constitucional nº 20/98, pertinentes aos servidores públicos. São elas as constantes do 
art. 3º e §§, art. 4º, art. 8º, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13. 
A EC 20/98 assegurou àqueles que à época de sua entrada em vigor [16.12.98] já tinham 
preenchido os requisitos para aposentadoria, ou pensão, o direito à obtenção do benefício 
correspondente, de acordo com as regras preexistentes, conforme se constata do caput 
do art. 3°: “É assegurada a concessão de aposentadoria e pensão, a qualquer tempo, aos 
servidores públicos e aos segurados do regime geral de previdência social, bem como 
aos seus dependentes, que, até a data da publicação desta Emenda, tenham cumprido os 
requisitos para a obtenção destes benefícios, com base nos critérios da legislação então 
vigente”. 
Respeitaram-se os direitos adquiridos, tal como conceituados no art. 6º, § 2º, da Lei de 
Introdução ao Código Civil, evitando-se, inclusive, discussão quanto ao tormentoso tema 
da eventual inconstitucionalidade de Emenda Constitucional frente a alegações de Direito 
Adquirido, como ocorrerá em relação ao art. 29 da EC nº19/98. 
A EC 20/98, no entender de ODETE MEDAUAR, teria assegurado “a concessão de 
aposentadoria, a qualquer tempo, nas condições previstas na legislação vigente à data da 
publicação da emenda, aos servidores que até essa data tenham cumprido os requisitos 
para obtê-la. É de se entender, entretanto, que, apesar da redação do art. 3º da Emenda, 
caso eventualmente o servidor já tivesse preenchido os requisitos para aposentadoria 
antes da Emenda e antes mesmo de modificação legislativa que o favorecia, como, p. e., 
os revogados arts. 192 e 193 da Lei nº 8.112/90, direito terá à aposentadoria, com base 
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nas regras mais favoráveis de quando preencheu os requisitos. A interpretação do art. 3º 
é de ser feita harmonicamente com os seus parágrafos, inclusive o 2º. Esse parágrafo do 
citado art. 3º assegura da aplicabilidade das normas vigentes à época do preenchimento 
dos requisitos, inclusive quanto ao cálculo do valor dos benefícios. Já o § 3º é enfático 
quanto à manutenção dos direitos e garantias assegurados nas disposições 
constitucionais anteriormente vigentes em relação aos pensionistas, aos servidores, aos 
anistiados, aos militares e aos ex-combatentes que já tiverem para concessão de 
benefício, ou já estivessem em gozo de benefício. O texto alcança conjunto bem mais 
amplo que o dos servidores. “Anistiados” e “ex-combatentes” são alcançados por 
perceberem benefícios à conta do Tesouro Nacional, a eles sendo aplicada, por isso, 
também, a limitação do art. 37, XI, da CF/88, com a redação dada pela EC nº 19/98, ou 
seja, com observância do teto que é o “ subsídio mensal, em espécie, dos ministros do 
Supremo Tribunal Federal” . Tal amplitude tem aspecto moralizador frente a absurdas 
aposentadorias de “ex-combatentes”, muitos deles que nunca compareceram aos teatros 
de operações da II Guerra Mundial, beneficiários de interpretações extensivas, que 
vinham sendo pagas pelo INSS, à conta do Tesouro Nacional, algumas alcançando bem 
mais que o dobro do teto constitucional. 
11. Outro aspecto interessante dentro das regras de transição é que o texto da EC 20/98 
criou uma espécie de “abono de permanência em serviço” para aqueles servidores que já 
tendo preenchido os requisitos para aposentadoria pelo sistema preexistente e não tendo, 
ainda, alcançado aqueles para aposentadoria de acordo com o art. 40, §1º, III, a, da CF, 
permanecerem em serviço. Nesse sentido dispõe o art. 3º, § 1° “O servidor de que trata 
este artigo, que tenha completado as exigências para aposentadoria integral e que opte 
por permanecer em atividade, fará jus à isenção da contribuição previdenciária até 
completar as exigências para aposentadoria contidas no art. 40, § 1°, III, a, da 
Constituição Federal. 
São requisitos previstos no referido art. 40, § 1º, III, a, ter sessenta anos de idade e trinta 
e cinco de contribuição, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade e trinta de 
contribuição, se mulher. Todos os Servidores, Magistrados, Membros do Ministério 
Público que já haviam preenchido os requisitos para aposentadoria integral de acordo 
com o sistema anterior, e ainda não preencheram os requisitos do novo sistema fazem jus 
à “isenção da contribuição previdenciária”. Em verdade, a EC nº 20/98 não criou isenção, 
mas imunidade temporária. Não se olvide o conceito de imunidade, tão bem sintetizado 
por LUCIANO AMARO, como “a qualidade da situação que não pode ser atingida pelo 
tributo, em razão de norma constitucional que à vista de alguma especificidade pessoal, 
ou material, dessa situação, deixou-a fora do campo sobre que é autorizada a instituição 
do tributo”. Ao preencher o servidor, ou outro dos agentes públicos com direito a ela, os 
novéis requisitos para aposentadoria voltará a contribuir, daí a temporariedade da 
imunidade. O mesmo benefício é assegurado àqueles que, após preencherem os 
requisitos para aposentadoria de acordo com o art. 8º, caput, da Emenda, permanecerem 
em exercício, tendo, também, o mesmo termo final acima indicado. É o que dispõe o § 5º 
desse último artigo. Observe-se, entretanto, que, nessa segunda hipótese de 
preenchimento de requisitos já na vigência da nova Carta, exige-se que estejam 
preenchidos os requisitos de idade mínima e tempo de contribuição [ou provisoriamente 
de efetivo exercício, de conformidade com o caput e incisos do art. 8º, o que não ocorre 
na primeira hipótese]. Ou seja, a EC 20/98, pelo estímulo representado pelo acréscimo na 
remuneração líquida do servidor em condições de aposentadoria, ou que venha a adquiri-
la de acordo com a regra de transição, procura mantê-lo em atividade com o não 
desconto do que hoje representa 11% a nível federal, até que venha a inserir-se no novo 
patamar de requisitos para a inatividade previstos no já citado art. 40, §1º, III, a, da CF/88. 
12. Outra relevante modificação no sistema de aposentadoria do servidor público, também 
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objeto de regra de transição, é a que faz desaparecer o “ tempo de serviço”, efetivo, ou 
fictício [p. ex. a contagem de férias e licenças-prêmio não gozadas, em dobro, para tempo 
de serviço, como prevê o Estatuto dos Servidores Civis do Estado de Pernambuco], 
passando a considerar-se “tempo de contribuição”. A Emenda não apenas modificou a 
aposentadoria de por tempo de serviço para por tempo de contribuição + idade mínima, 
mas proibiu, expressamente, qualquer contagem fictícia [art. 40, § 10 – A lei não poderá 
estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício]. 
Como norma de transição, o art. 4º da EC 20/98 estabelece que “Observado o disposto no 
art. 40, § 10, da Constituição Federal, o tempo de serviço considerado pela legislação 
vigente para efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a matéria, será 
contado como tempo de contribuição”. 
O dispositivo contém dois comandos normativos. O primeiro, auto-aplicável, vedando a 
contagem fictícia de tempo de serviço como tempo de contribuição para aqueles que 
vierem a completar o tempo de prestação de serviços após 16.12.98. Ou seja, eventuais 
cômputos de tempo de licença-prêmio, férias em dobro etc., mesmo que já averbados 
para esse fim, não podem ser computados e nem se pode em relação a esses alegar-se 
direito adquirido, pois o tempo a ser considerado é de ser contado à epoca da 
aposentadoria, antes o que se tem é mera expectativa. Mera expectativa, tal como se 
tinha antes da EC 20/98 de aposentadoria simplesmente com 35 anos de serviço. O outro 
comando esclarece que o regramento do tempo de contribuição dependerá de Lei e 
nesse caso deve-se entender tratar-se de uma única Lei Federal a indicar a forma de 
cômputo dos tempos de contribuição [a EC refere-se à Lei, utilizando artigo definido] . 
Em relação ao período de transição, verifica-se que embora a Emenda tenha equiparado 
temporariamente tempo de serviço a tempo de contribuição, o fez excluindo, de logo, as 
contagens fictícias, conforme se verifica pela referência expressa, no início do texto do 
artigo ao art. 40, § 10, que é exatamente onde se acha a proibição de contagem fictícia de 
tempo de serviço, ou de contribuição. Até que a matéria seja objeto de tratamento 
legislativo, ter-se-á para todo o conjunto de servidores federais, estaduais e municipais a 
regra de igualdade: tempo de efetivo serviço = tempo de contribuição. 
O art. 40, § 10, da CF/88, inserido pela EC 20/98, e o próprio art. 4º daquela, são 
dispositivos moralizadores. Afastam ficções legais fruto de interesses por vezes 
específicos de grupos, ou categorias. Evitam as aposentadorias precoces, vez que não 
justificadas por exercício de atividades em situações prejudiciais à saúde ou à integridade 
física, [únicas hipóteses mantidas a serem definidas em Lei Complementar, nos termos do 
art. 4º], sem dúvida, violavam o princípio da moralidade pública. Outro aspecto a ser 
considerado é que o sistema até então vigente dava ensejo a muitas simulações de 
tempo de serviço, fundadas em provas duvidosas, por vezes meramente testemunhais, 
através de justificações administrativas e judiciais e ações ordinárias para "comprovar" 
longínquos períodos hipoteticamente trabalhados com familiares etc. O tempo de 
contribuição será relevante, inclusive, dada a natureza retributiva do novo sistema. 
Deverá ser criado mecanismo para que o servidor tenha acesso aos recolhimentos 
mensais que o ente público ao qual estiver vinculado deva fazer, semelhante ao do FGTS, 
para que aquele tenha, inclusive, como utilizar os meios legais cabíveis na hipótese da 
não efetivação dos recolhimentos. Sem prejuízo da legitimidade dos Entes Públicos 
arrecadadores, inclusive de se utilizarem dos processos de execução, com base na Lei nº 
6.830/80, para compelir o “Ente empregador” aos devidos recolhimentos das 
contribuições descontadas dos servidores e daquelas correspondentes à sua parte. 
Também, ressaltando que tal não significa que o Servidor possa vir a ser prejudicado por 
eventual inadimplência do Ente ao qual estiver vinculado. 
13. Outro aspecto a se observar é que terão que ser lançados nas contas individualizadas 
os percentuais das contribuições previdenciárias que correspondam ao capital para 
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aposentadoria dos servidores e as correspondentes dos entes Públicos até a entrada em 
vigor do novo sistema, para se evitar que os servidores com mais tempo de serviço à data 
da entrada em vigor dos novos planos sejam prejudicados em relação aos seus cálculos 
de aposentadoria. Essa transição que terá que ocorrer tem um custo elevado, daí, por 
certo, a regra do art. 4º poderá ter vida longa. 
No tocante aos requisitos para obtenção do direito à aposentadoria voluntária por tempo 
de contribuição em substituição à aposentadoria por tempo de serviço, as normas 
inseridas no art. 8º, caput, e incisos I, II e III e §§ 1º, 2º, 3º e 4º da EC 20/98, asseguram 
uma paulatina mudança com alongamento dos períodos de contribuição, mantendo, 
temporariamente, a possibilidade da obtenção de aposentadoria proporcional. 
Embora tendo desaparecido a aposentadoria por tempo de serviço, como espécie 
daquele benefício, surgindo em seu lugar aposentadoria com requisitos mistos idade 
mínima + tempo de contribuição, o novo requisito idade mínima foi atenuado em relação 
aos que já se acham em exercício, substituindo a regra geral por uma idade mínima cerca 
de oito anos menor [cinqüenta e três anos para homem e quarenta e oito para mulher], 
desde que observado o outro requisito de trinta e cinco anos de contribuição para homem 
e trinta anos para mulher [ou de efetivo exercício até que tal seja regulamentado]. A esses 
requisitos acresceu-se um período adicional de 20% sobre o tempo necessário para se 
alcançar o limite de tempo [ou de contribuição] para aposentadoria de acordo com as 
novas regras. Tal modificação, por si só, já será relevante para elevar a faixa etária das 
aposentadorias no serviço público, mais da metade delas ocorrendo antes dos 55 anos de 
idade, segundo dados do MARE de dez/97. 
Por outro lado, apesar do novo sistema não mais contemplar aposentadorias 
proporcionais como hipótese permanente para os novos servidores, com exercício inicial 
a partir de 16.12.98, em relação aos anteriores assegurou-lhes o direito àquela forma de 
aposentadoria, observando-se os mesmos requisitos em relação à idade mínima; já em 
relação ao tempo de contribuição [ou, temporariamente, de efetivo exercício], manteve-se 
de trinta anos para homens e vinte e cinco para mulheres, com o acréscimo de período 
adicional de 40% sobre a diferença de tempo remanescente na data da entrada em vigor 
da EC 20/98 [16.12.98]. Tal significa, na prática, que a aposentadoria proporcional ficará 
restrita aos que em 16.12.98 já tinham mais de quinze anos de exercício efetivo, pois, 
para aqueles com tempo de serviço inferior a esse, o somatório da diferença para trinta 
anos, se homem, ou vinte e cinco, se mulher, com o acréscimo de 40%, já faz alcançar o 
período necessário para aposentadoria integral prevista no art. 8º, caput e incisos, da EC 
20/98, anteriormente referidos. O valor dessa aposentadoria proporcional é de 70% da 
remuneração que o servidor perceberia em aposentadoria integral, com acréscimo de 5% 
por ano adicional de contribuição [ou de efetivo serviço até que tal venha a ser 
regulamentado], além do mínimo exigível, acrescido de 40% [não se olvide a referência 
do Inciso II à soma constante do inciso I , ambos do § 1º do art. 8º da EC 20/98 ]. 
14. Em relação a algumas categorias, a EC 20/98 determinou acréscimo na contagem de 
tempo de serviço para fins de conversão em tempo de contribuição. Em relação aos 
Magistrados, membros dos Tribunais de Contas e do Ministério Público, o art.8º, § 3º, 
prevê o acréscimo de 17%. Tal contagem fictícia também é prevista em relação aos 
professores-servidores, conforme observar-se-á mais adiante. 
Relevante aspecto do regime de transição é da aplicabilidade aos Magistrados, membros 
do Ministério Público e dos Tribunais de Contas da opção de aposentadoria proporcional, 
o que inexistia antes da EC 20/98. Tal não era previsto na Constituição Federal, nem na 
Lei Orgânica do Ministério Público, nem na Lei Orgânica da Magistratura. A EC 20/98, 
entretanto, no art. 8º, assegura a aposentadoria proporcional e no parágrafo 2º desse 
mesmo artigo estabelece, sem ressalvas: “Aplica-se ao Magistrado e ao membro do 
Ministério Público e de Tribunal de Contas o disposto neste artigo”. Assegurado está, 
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pois, a qualquer integrante desses conjuntos de agentes públicos, já em exercício em 
16.12.98, excepcionalmente, o direito à opção por aposentadoria proporcional, desde que 
observados os requisitos do § 1º, do art. 8º, já referenciados. 
Em relação aos professores-servidores públicos, da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, assegurou, também, a emenda, a contagem de tempo de 
serviço, com acréscimo de 17%, se homem, e 20%, se mulher, para fins de conversão em 
tempo de contribuição calculado exclusivamente sobre o período de efetivo exercício de 
magistério. 
O tratamento para fins de aposentadoria dessa categoria foi diferenciado, no corpo 
permanente, emendado, da Constituição [art. 40, § 5º], em relação àqueles professores 
que exercem função de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, 
com redução dos requisitos de idade e tempo de contribuição em cinco anos. Justifica-se 
a distinção, pois, indubitavelmente, o desgaste físico e mental daqueles que se dedicam à 
atividade de magistério com crianças e adolescentes é bem maior que aquele que ocorre 
com os professores universitários e tal tratamento poderá, ainda, representar um leve 
alento a esse conjunto de servidores, que regra geral pouco tem de estímulo para exercer 
tão relevante atividade. Justifica-se a diferença de tratamento, sem considerar, ainda, que 
muitos daqueles que exercem atividades como professores universitários o fazem sem 
exclusividade, sem o nível de dedicação exigido àqueles que se dedicam ao ensino dos 
mais jovens. Justificável e até louvável o tratamento diferenciado desse segmento de 
professores. 
Outra regra transitória aplicável aos servidores é a pertinente à definição dos beneficiários 
de salário família e de auxílio-reclusão. Em ambos os casos os benefícios ficaram 
assegurados àqueles de baixa renda e a EC 20/98, até que o conceito de baixa renda 
venha a ser estabelecido em lei, fixou-o no valor bruto mensal de R$360,00, sujeitando tal 
valor a correção de acordo com a variação de índices aplicável aos benefícios do regime 
geral de previdência social. 
São esses os principais tópicos da EC nº 20/98 a alcançar o regime previdenciário dos 
Servidores Públicos. Trata-se de uma Emenda voltada sobretudo para a redução de 
despesas, para alongar o período de permanência dos Agentes Públicos civis em 
atividade e para aproximar o regime de previdência desse segmento do regime geral da 
previdência social, apontando para todos o caminho dos planos complementares de 
previdência que, possivelmente, serão explorados por empresas privadas, pois não se 
trata de serviço que a Lei não possa prever administração por particulares, sob a forma de 
concessão, ou de outros mecanismos de parceria. 
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na caracterização do crime continuado. 4.6.4.3. O modo de execução. 4.6.4.4. Outras 
condições semelhantes. 4.7. Crime continuado específico. 4.8. Dosimetria da pena. 5. 
Encerrando... 
 
1. OBSERVAÇÕES SOBRE CONCURSO DE CRIMES. 
 
1. 1. CONCURSO DE CRIMES E SISTEMAS DE APLICAÇÃO DAS PENAS. 
Em termos da ocorrência anti-social, típica, antijurídica e culpável nominada crime, o 
natural é que esta ocorra em unicidade fática e de agente. Ou seja, o usual é que uma só 
pessoa cometa um só crime, através de uma só conduta, ainda que esta última possa ser 
fracionada em atos encadeados. Nada obstante esta ser a maioria estatística dos delitos, 
não raros são os casos, também, em que mais de uma pessoa estão postadas no lado 
ativo do ilícito, dando margem assim ao chamado concurso de pessoas. Outrossim, 
também não são isolados os registros de pluralidade de crimes, cometidos por um só 
indivíduo, através de uma ou de mais ações. Tem-se, nesta hipótese, a incidência de 
concurso de crimes. Assim, pode ser dito que existe concurso delinqüencial quando o 
agente comete dois ou mais crimes, através de uma ou mais condutas. O Código Penal 
Brasileiro prevê: a) concurso material (ou real); b) concurso formal (ou ideal); e c) crime 
continuado (ou continuidade delitiva). 
Considerando essa diversidade de concursos de delitos, a doutrina registra vários 
sistemas teóricos que miram dar maior certeza, efetividade e utilidade social na aplicação 
da pena. São mais destacados os seguintes: a) cúmulo material; b) cúmulo jurídico; c) 
absorção e d) exasperação. 
 
1. 1. 1. Cúmulo material. 
Pelo sistema do cúmulo material, é cabível o somatório de todas as penas previstas para 
cada um dos crimes que compõem o concurso. Assim, uma mera operação adicional 
findará por marcar o quantitativo da pena final a ser imposta ao cometedor de delitos em 
série. A principal crítica dirigida a este sistema reside na inutilidade de uma pena muito 
longa, decorrente da adjuncão das penas parcelares, fatalmente gerando efeitos 
prisionais e criminógenos muito severos, em descompasso com a finalidade 
ressocializadora do apenamento. 
1.1.2. Cúmulo jurídico. 
Segundo o sistema do cúmulo jurídico, a pena a ser aplicada deve ser maior do que a 
prevista para cada um dos crimes integrantes, isoladamente. Entretanto, essa pena final 
não pode corresponder ao somatório simples das penas parcelares, sob pena de igualar-
se ao cúmulo material, inclusive nos defeitos deste. 
1.1.3. Absorção. 
De acordo com o sistema da absorção, a pena do delito mais grave absorve a pena do 
delito de menor gravidade, que deve ser desprezada. A crítica mais severa voltada ao 
sistema da absorção é a de que ele possibilita que uma parte dos crimes componentes 
reste sem qualquer retribuição penal por parte do Estado, premiando, assim, o infrator. 
1.1.4. Exasperação. 
O sistema da exasperação preconiza a aplicação da pena mais grave, dentre as previstas 
para os crimes integrantes, sempre acrescida de um quantitativo fixo ou variável, este 
último fazendo referência aos demais crimes que compõem o concurso de delitos. 
1. 1. 5. O caso brasileiro. 
No Direito Penal Brasileiro estão albergados os sistemas do cúmulo material (usado nos 
casos de concurso material e concurso formal impróprio) e o da exasperação (previsto 
para os casos de concurso formal próprio e crime continuado). 
2. CONCURSO MATERIAL. 
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Dá-se concurso material quando o agente pratica dois ou mais crimes, mediante mais de 
uma conduta. Tais delitos podem ser da mesma natureza (concurso homogêneo) ou de 
natureza diversa (concurso heterogêneo). 
As penas privativas de liberdade correspondentes, em tese, a cada uma das condutas, 
são aplicadas cumulativamente. Havendo cumulação de penas de reclusão e de 
detenção, aquela será executada primeiro. As penas de multa serão aplicadas distinta e 
integralmente, não obedecendo, portanto, ao regramento do concurso de crimes (CP, art. 
72). 
Se o agente condenado a pena privativa de liberdade não for beneficiário de sursis por 
um dos crimes, não poderá receber o benefício da substituição por pena restritiva de 
direitos prevista no art. 44 em relação aos demais delitos (CP, art. 69, § 1º). 
Em caso de aplicação de pena restritiva de direitos, “o condenado cumprirá 
simultaneamente as que forem compatíveis entre si e sucessivamente as demais"(art. 69, 
§ 2º). 
3. CONCURSO FORMAL. 
Ocorre o concurso formal quando o agente pratica dois ou mais crimes (da mesma 
natureza ou não), mediante uma só conduta, sendo-lhe aplicada a mais grave das penas 
cabíveis. Se as penas forem iguais, aplica-se somente uma delas. Em ambos os casos, a 
pena será aumentada, de um sexto (1/6) até a metade (1/2). 
O concurso formal imperfeito está previsto na segunda parte do art. 70 do CP: “As penas 
aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes 
concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior. 
Assim, aplica-se aqui a regra do concurso material. 
Para evitar um cúmulo de penas desproporcional aos crimes cometidos e fora dos 
propósitos de ressocialização dos delinqüentes, o legislador optou por limitar a pena, no 
caso de concurso formal, ao máximo que seria cabível pela regra do concurso material (v. 
art. 70, parágrafo único). 
Sobre as penas de multa em sede de concurso formal, é válida a mesma regra prevista 
para o concurso material, ou seja, são elas aplicadas distinta e integralmente, sem 
vinculação às regras que norteiam o sistema de concurso de crimes (CP, art. 72). 
 
4. CRIME CONTINUADO. 
 
4.1. GENERALIDADES. 
Diz-se que há crime continuado quando o agente, mediante mais de uma conduta, 
comete mais de um crime da mesma espécie. Necessário também que os crimes 
guardem liame no que diz respeito ao tempo, ao lugar, à maneira de execução e a outras 
características que façam presumir a continuidade delitiva. 
Nos casos da chamada continuidade delitiva, será aplicada a pena de um só dos crimes, 
se idênticas. Se as penas forem diversas, será aplicada a mais grave. Em qualquer caso, 
a pena será aumentada de um sexto (1 /6) a um terço (1 /3). 
Prevê o nosso Código Penal (art. 71, parágrafo único) o chamado crime continuado 
específico. Além dos requisitos do crime continuado ‘'comum", exige mais: a) crime 
doloso; b) vítimas diferentes; c) violência ou grave ameaça à pessoa. 
Na aplicação da pena em casos de crime continuado específico, o juiz tomará em 
consideração a) a culpabilidade; b) os antecedentes; c) a conduta social; d) a 
personalidade; e) os motivos e outras circunstâncias do crime. Poderá, então, “aumentar 
a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, 
observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código”. 
Também nos casos de crime continuado, a pena de muita será aplicada distinta e 
integralmente, sem obediência ao disposto, em geral, para os concursos de crimes, 
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conforme está disposto no art. 72 do Código Penal. 
 
4.2. ORIGEM HISTÓRICA DO INSTITUTO. 
Lançadas as considerações introdutórias acima, acerca do crime continuado, com o único 
fito de delineá-lo para uma observação mais detalhada nos passos seguintes deste 
ensaio, cumpre destacar a origem histórica do instituto. 
Cezar Roberto Bittencourt registra que o crime continuado “deve a sua formulação aos 
glosadores (1100 a 1250) e pós-glosadores (1250 a 1450) teve as suas bases lançadas 
efetivamente no século XIV, com a finalidade de permitir que os autores do terceiro furto 
pudessem escapar da pena de morte. Os principais pós-glosadores, Jacob de Belvisio, 
seu discípulo Bartolo de Sassoferrato e o discípulo deste, Baldo Ubaldis, bem lançaram 
as bases político-criminais do novo instituto que, posteriormente, foi sistematizado pelos 
práticos italianos dos séculos XVI e XVII."1. Luiz Vicente Cernicchiaro esclarece um pouco 
mais: “O instituto surgiu, como se sabe, pelo trabalho pretoriano de Farinaccio e Bartolo, 
na Idade Média, para impedir a aplicação da pena de morte a autor reincidente de furto de 
pequeno valor”2. Magalhães Noronha faz o registro: “Sua criação é geralmente atribuída 
aos práticos; porém, alguns autores, como Massimo Punzo, citam fragmentos de 
glosadores e pós-glosadores, onde se depara a origem da figura em questão. Reconhece, 
entretanto, ainda o mesmo jurista que os práticos do 500 e do 600 lhe deram maior 
relevo, 'diante da severidade das penas, especialmente para o furto'. Razão, assim, não 
falta de todo ao insigne Carrara quando escreve que o crime continuado 'deve sua origem 
à benignidade dos práticos, os quais, com seus estudos, tentaram evitar a pena de morte 
cominada ao terceiro furto'. Foi, porém, o Código toscano que com mais precisão delineou 
os contornos da figura, tornando-se modelo das legislações que o seguiram”3. Edmundo 
Oliveira também contribui para a demarcação histórica do crime continuado: "Este instituto 
é uma construção dos práticos medievais. No início da era moderna, o jurista italiano 
Prospero Farinácio (famoso defensor da romana Beatriz Cenci, celebrada em peça de 
Goncalves Dias) sistematizou o regime do crime continuado. Tratando de furto, sustentou 
que há um só crime, e que não vários, quando alguém subtrai do mesmo lugar, em 
tempos diversos, mas continuados e sucessivos, uma ou mais coisas (quando quis es uno 
loco, temporetamen diverso, sed continuato et sucessivo, unam rem sive plures furatur). 
No início do século XIX, Anselmo von Feuerbach, notabilizado por haver abolido a tortura 
na Baviera, introduziu no Código bávaro a figura do crime continuado. Em 1853, o Código 
da Toscana deu ao crime continuado a formulação daí por diante adotada, com ligeiras 
variações, nos códigos modernos”4. Basicamente as mesmas informações estão na obra 
de Heleno Cláudio Fragoso: “Em Farinaccio encontramos a idéia de que o furto deveria 
reputar-se único se várias ações fossem praticadas, em diversos lugares, na mesma 
noite. Aparece a noção de crime continuado no Código Bávaro de 1813 (art. 110) e no 
Código Toscano (art. 80), passando à legislação e à jurisprudência dos tempos modernos 
com diversos critérios”. 5 
 O albergamento do crime continuado nos sistemas jurídico-penais modernos tem o 
mesmo fito da inspiração original do instituto: contribuir, por questão de política criminal, 
para a diminuição da severidade das penas cumuláveis a delitos cometidos em repetição, 
desde que atendidos a critérios objetivos marcados na lei. 
 
4.3. CONCEITO. 
O legislador de 1984, ao reformar a Parte Geral do Código Penal Brasileiro, talvez 
preocupado em não deixar margem de dúvidas para a doutrina e para a jurisprudência, 
delimitou conceitualmente o crime continuado. Assim, flui do artigo 71 do CP que o crime 
continuado é aquele que ocorre quando o agente, mediante mais de uma acão ou 
omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, devendo os subseqüentes ser 
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havidos como continuação do primeiro, desde que para tanto favoreçam as condições de 
tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças. O conceito agora esboçado, 
de confessada inspiração legislativa, está de par com o pensamento de Manoel Pedro 
Pimentel: “O crime continuado é uma ficção jurídica inspirada pelo critério da benignidade; 
destinada a servir como fator de individualização da pena e deduzida, por motivos de 
eqüidade justificados pela culpabilidade diminuída do agente, da homogeneidade de 
condutas concorrentes que ofendem o mesmo bem jurídíco".6 
 Vê-se, pois, que para configurar o crime continuado, mister se faz uma pluralidade de 
ações, cada uma delas por si mesma considerada criminosa, que por razões de política 
criminal a lei considera como crime único. Advirta-se, entretanto, que a regra do crime 
continuado só deve ser aplicada face ao caso concreto, mesmo que prevaleça a teoria 
objetiva adotada pelo sistema brasileiro, conforme será analisado adiante. 
 
4.4. NATUREZA JURÍDICA. 
Objetivando definir se várias condutas criminosas havidas como caracterizadoras de 
crime continuado constituem, em realidade, um ou mais crimes, é que surgiram as teorias 
que miram esclarecer a natureza jurídica do instituto em análise. Dentre estas, são 
destacadas as teorias da unidade real, da ficção jurídica e a mista (ou da unidade 
jurídica). A importância da adoção de teoria para justificar a inserção do crime continuado 
em determinado sistema jurídico transcende a uma simples opção doutrinária, para ofertar 
efeitos bem distintos ao enfrentamento do problema. 
Segundo a teoria da unidade real, os diversos comportamentos delituosos do agente 
constituem, em verdade, um só crime, já que são partes de um mesmo todo e 
representam uma unidade de intenção, refletida na unidade de lesão. Esta teoria tem 
base nos postulados da teoria objetiva-subjetiva, que exige, além dos requisitos objetivos, 
uma unidade de vontades, ou seja, uma espécie de programa inicial para a realização 
encadeada dos atos criminosos. O dolo é, pois, unitário. E os crimes continuados nada 
mais são do que a mesma unidade real e psicológica. 
Os efeitos da adoção da teoria da unidade real são tão significativos que, por exemplo, a 
anistia, o indulto e a sentença condenatória abrangem os delitos praticados 
posteriormente à coisa julgada ou às duas causas extintivas de punibilidade aqui 
lembradas. 
De acordo com a teoria da ficção jurídica, a unidade delitiva não passa de uma criação da 
lei, já que, em verdade, múltiplos são os delitos e, se efetivamente existisse o crime único, 
a pena haveria que ser a mesma cominada para um só dos crimes concorrentes. E por 
decorrer de mera criação jurídica, é possível, até mesmo, que se realize um novo 
processo, apesar da coisa julgada. 
Em conformação com a teoria mista ou da unidade jurídica, o crime continuado não é uma 
unidade real, tampouco configura uma simples ficção jurídica, imposta pelo querer 
legislativo. Em veras, segundo os defensores da teoria agora analisada, o crime em 
continuação é ontologicamente autônomo, constituindo uma realidade jurídica e não uma 
criação. Desconsiderada é a abordagem da unidade ou da pluralidade de delitos, diante 
do tertius modelo criminal, de concurso obrigatório, ainda que decorrente de lei. 
O Código Penal Brasileiro adotou a teoria da ficção jurídica, por opção de política criminal, 
evitando assim a aplicação de sanções penais severas desnecessárias, preservando um 
dos fins excogitados pela pena, que é a ressocialização do infrator. Restou fiei à gênese 
do instituto. 
 
4. 5. TEORIAS QUE ORIENTAM O CRIME CONTINUADO, SOB O ÂNGULO DO 
ELEMENTO SUBJETIVO. 
Tema da maior relevância, no estudo do crime continuado, é o atinente ao elemento 
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subjetivo existente no concurso de crimes que se estuda. Sobressai essa relevância nas 
reformas impostas ao Código Penal Italiano (em 1974) e ao Código Penal Brasileiro (em 
1984). Observa Valdir Szinick que o crescimento de importância do elemento subjetivo 
com as reformas apontadas, implica na "dificuldade em precisar, com exatidão, o que 
venha a ser o elemento subjetivo no crime continuado. Na lei italiana o legislador se refere 
ao 'mesmo desígnio cdminoso', do Código Rocco, de 1930; parece-nos que o elemento 
subjetivo vinha muito mais aclarado no Código anterior, Código Zanardelli (de 1889), que 
exigia a 'mesma resolução criminosa' (medesima risoluzione criminosa). (...) Justificada 
essa alteração, devido às dificuldades encontradas na doutrina, o legislador italiano 
procedeu à modificação. Entre nós, em termos de lei - Código de 1940 e a Reforma de 
1984 -, não fazem referências ao elemento subjetivo. Sucede que no artigo anterior (art. 
70), que trata do concurso material, consignou o legislador a expressão 'desígnios 
autônomos'. (... ) Os autores concordam na necessidade de um elemento subjetivo a unir 
os crimes em continuação (Itália, Espanha), só não chegando a um acordo sobre qual é 
esse elemento - se intelectivo, se volitivo - e, mesmo na Alemanha, autores exigem um 
elemento subjetivo, diverso do dolo, que é o dolo total ou genérico (Gesamtvorsatz). Dada 
a complexidade do tema, vamos nos deter nas variadas modalidades do elemento 
subjetivo”. 7 
 Pois bem. Diante da complexidade do tema, várias teorias foram esboçadas para explicar 
a porção subjetiva dos crimes continuados. Destaques para as teorias subjetiva, objetivo-
subjetiva e objetiva pura. 
Pela teoria subjetiva, são irrelevantes os aspectos objetivos das diversas ações 
perpetradas pelo agente, prevalecendo, para a caracterização do crime continuado, 
apenas o elemento subjetivo, consistente na unidade de propósito ou de desígnio. Essa 
unidade de querer, entretanto, ensancha discordâncias doutrinárias quanto à sua 
configuração, conforme lembra E. Magalhães Noronha: “Reina, entretanto, discordância 
acerca do alcance desse elemento. Uns acham que desígnio é deliberação; outros, 
ideação, e, ainda outros, dolo. Massimo Punzo, que expõe todas essas opiniões, acha 
que o legislador se referiu ao projeto ou propósito inicial de o agente conseguir um 
determinado bem” 8. 
As críticas deferidas contra a teoria subjetiva chegaram a timbrá-la de “absurdo lógico e 
dogmático”, conforme reporta Cezar Roberto Bittencour9, forte em Rocío Cantarero 
Bandrés, pois retorna às origens históricas do instituto, estas de difícil compreensão e 
aplicação. 
Pela teoria objetivo-subjetiva, o crime continuado reclama, além dos requisitos objetivos, 
uma unidade de desígnios, ou seja, uma preordenação de vontades que é posta em 
prática através de atos sucessivos, como acontece nos clássicos exemplos do empregado 
que diariamente subtrai um charuto do patrão e do operário que, no afã de subtrair um 
aparelho eletrodoméstico, opta por fazê~lo em parcelas, levando a cada dia um 
componente do objeto desejado. Exige, esta teoria, que haja uma unidade de resolução 
criminosa e uma homogeneidade no modo de operar do delinqüente. 
A teoria objetivo-subjetiva também foi alvo de críticas, inclusive de Nelson Hungria, para 
quem “o elemento psicológico reclamado pela teoria objetivo-subjetiva, longe de justificar 
esse abrandamento da pena, faz dele a paradoxal recompensa a um plus de dono ou de 
capacidade de delinqüir. É de toda a evidência que muito mais merecedor de pena é 
aquele que ab initio se propõe a repetir o crime, agindo segundo um plano, do que aquele 
que se determina caso a caso, à repetição estimulada pela anterior impunidade, que lhe 
afrouxa os motivos da consciência, e seduzido pela permanência ou reiteração de uma 
oportunidade particularmente favorável".10 
 De acordo com a teoria objetiva, os elementos que compõem o crime continuado são 
apurados através de critérios objetivos, independentemente do elemento subjetivo, ou 
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seja, da predisposição ou da prévia deliberação criminosa do agente. Irrelevantes são, 
para esta teoria, a chamada unidade de desígnio ou unidade de resolução delituosa. O 
crime continuado se configura pelo encaixe factual com critérios ou condições objetivas 
demarcadas. É a teoria adotada pelo vigente Código Penal Brasileiro. 
 
4.6. REQUISITOS PARA A CONFIGURAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. 
 
4.6.1. Plano geral 
 Na linha adotada pelo Direito Penal Brasileiro, para que se configure um crime 
continuado, é imperioso que o agente a) pratique mais de uma ação ou omissão; b) que 
as referidas ações ou omissões sejam previstas como crime; c) que os crimes sejam da 
mesma espécie; d) que as feições adverbiais do crime (tempo, lugar, modo de execução e 
outras similares) indiquem que as ações ou omissões subseqüentes efetivamente 
constituem o prosseguimento da primeira. 
 
4.6.2. Diversidade de condutas. 
Quando exige que o agente pratique mais de uma ação ou omissão, o crime continuado 
reclama, é óbvio, uma pluralidade de condutas. Se apenas uma for a conduta, ainda que 
multipartida em vários atos, poder-se-á estar diante de um concurso formal e não de uma 
continuidade delitiva com o perfil técnico acima traçado. 
 
4.6.3. Crimes da mesma espécie. 
As condutas-partes, que compõem o crime continuado, devem caracterizar crimes da 
mesma espécie. O assunto aqui ferido não é de pacífico entendimento. Com efeito, há 
quem afirme que crimes da mesma espécie são aqueles previstos no mesmo dispositivo 
legal, havendo precedente (minoritário, diga-se de passagem), do Tribunal de Alçada 
Criminal de São Paulo, Relator Juiz Gentil Leite, tomado à luz da antiga parte do Código 
Penal Brasileiro de 1940, que assim se expressou: “Desde que os crimes sejam da 
mesma espécie, tipificados no mesmo dispositivo legal e estejam preenchidas as 
condições objetivas previstas no art. 51, § 20, do CP, existe a continuidade delitiva’’11. 
A mais cediça jurisprudência, acompanhada da majoritária doutrina, é no sentido de que 
crimes da mesma espécie são aqueles que atentam contra um mesmo bem jurídico. 
Heleno Cláudio Fragoso opina: “Crimes da mesma espécie não são apenas aqueles 
previstos no mesmo artigo de lei, mas também aqueles que ofendem o mesmo bem 
jurídico e apresentam, pelos fatos que os constituem ou pelos motivos determinantes, 
caracteres fundamentais comuns. (...) Assim, apesar das vacilações da jurisprudência, é 
possível a continuação entre furto e roubo, entre roubo e extorsão, entre estelionato e 
qualquer outra fraude” 12 . Similar é a posição de Edmundo Oliveira: “Crimes da mesma 
espécie são os que têm elementos subjetivos e objetivos semelhantes. Não é preciso que 
configurem o mesmo tipo. Pode haver continuidade, por exemplo, entre furto e roubo, 
embora haja entre eles uma diferença típica: o roubo exige uma violência à pessoa ou 
grave ameaça que não estão presentes no furto. A lei manda aplicar a pena mais grave e 
isso é sinal de que os crimes podem ser diferentes, contanto que 'da mesma espécie'. O 
Código teria sido mais feliz se houvesse falado em 'crimes do mesmo gênero”.13 
 Outro que enfatiza a distinção entre crimes do mesmo gênero e crimes da mesma 
espécie é Damásio de Jesus: “O intérprete deve verificar a figura típica, a figura abstrata 
do Direito Penal (expressão de Soler), o tipo incriminador central, o tipo fundamental, que 
possui as elementares do crime. Crimes da mesma espécie são os que possuem essas 
elementares, não importando que os delitos componentes sejam tentados ou 
consumados, simples, privilegiados ou qualificados. Note-se que o legislador usa a 
expressão 'crimes da mesma espécie' e não 'crimes do mesmo gênero'. Assim, furto e 
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apropriação indébita, embora delitos do mesmo gênero (contra o patrimônio), não são da 
'mesma espécie'. Entre eles, por isso, não pode haver continuação”.14 
 Com o maior respeito dos que pensam diferentemente, consoante exemplificado acima, 
entendo que a definição do que é crime da mesma espécie passa pelo aferimento do bem 
jurídico tutelado e atingido pelas condutas criminosas. Se é único (p. ex., o patrimônio), dá 
base à caracterização do crime continuado. 
 
4.6.4. Nexo adverbial da continuidade delitiva: tempo, lugar, modo de execução e outras 
semelhantes. 
 
4.6.4. 1. O tempo como determinante do crime continuado. 
Elemento deveras importante para a configuração do crime continuado é o tempo em que 
são cometidas as ações delinqüenciais, mais ou menos afastadas do crime-base ou 
inicial. Embora não exista um critério temporal preciso, a razoabilidade no encadeamento 
temporal das ações serve para dizer - em cotejo com os outros elementos delineadores 
do crime em continuação - se o caso é de crime continuado ou se é de outra espécie de 
concurso de delitos. A propósito, lembra Aníbal Bruno: “Não é exigível a unidade de 
tempo, mas um longo espaço separando a reiteração dos fatos pode tolher o caráter 
necessário da continuidade”.15 E assim também é a inclinação pretoriana: "O fator 
temporal da continuação há que medir-se em paralelo com a aferição de outras 
circunstâncias de caráter também objetivo exigíveis à configuração do instituto de modo 
que o critério exclusivamente aritmético de mensuração daquele não cabe, pela fixação 
apriorística de seu máximo de extensão, por anular a eventual significação destas”. 16 
 
4.6.4.2. O lugar na caracterização do crime continuado. 
Outra exigência para que configurado fique o crime continuado, é que haja uma espécie 
de conexão espacial a unir os crimes componentes. Destaque-se que este aspecto, a 
exemplo dos demais, não pode ser encarado com excessivo rigor, de modo a recusar a 
aplicação do instituto aos casos em que a distância entre os locais da perpetração das 
condutas seja maior ou menor. Veja-se como a jurisprudência é tolerante: “É inacolhível a 
argüição de descontinuidade delitiva se, homogêneos os crimes em seus modus operandi 
e presente conexidade temporal, foram eles praticados em bairros diversos da mesma 
cidade. Inadmissível reconhecimento de ausência de conexidade espacial perante 
alegação de diversidade de detalhes de vivência das respectivas populações”.17 
 
4.6.4.3. O modo de execução. 
Outra exigência para a caracterização do crime continuado é que as condutas-partes 
guardem, entre si, similitude no que diz respeito ao modus operandi. Reclama-se, a título 
de condição objetiva, que o agente tenha laborado com técnicas semelhantes no praticar 
o delito e a desatenção a esse componente técnico poderá inviabilizar a configuração do 
crime em continuação, dependendo da situação concreta. Veja-se o entendimento do 
Superior Tribunal de Justiça: “Estupro e atentado violento ao pudor contra a mesma 
vítima. Não caracterização da continuidade delitiva. Hipótese de concurso material, 
embora os crimes de estupro (art. 213) e de atentado violento ao pudor (art. 214) tenham 
sido praticados contra a mesma vítima. Embora admitindo a possibilidade, em tese, de 
continuidade, entre os crimes em foco, por não serem de espécies diferentes, exclui-se a 
continuidade sempre que, nos delitos sexuais, se da participação em um delito e autoria 
em outro ou quando, por ausência de homogeneidade de condutas no 'modo de 
execução', a vítima tenha sido obrigada a suportar, além da conjunção carnal, práticas 
sexuais anormais ou repugnantes. Recurso especial conhecido e provido."18 
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4.6.4.4. Outras condições semelhantes. 
Com o intuito de melhor flexibilizar a aplicação do instituto em análise, homenageando, 
inclusive, o princípio do livre convencimento motivado, optou o legislador nacional por 
incluir, entre os requisitos do crime continuado, a existência de “outras condições 
semelhantes”, quais sejam as de oportunidade e de situação ensejadoras do delito. 
Explica Cezar Roberto Bittencourt: “Por esta expressão, a lei faculta a investigação de 
circunstâncias que se assemelham às enunciadas e que podem caracterizar o crime 
continuado. A expressão genérica – ‘e outras semelhantes' - tem a finalidade de abranger 
quaisquer outras circunstâncias das quais se possa deduzir a idéia de continuidade 
delitiva”.19 
 Advirta-se que o fato de ter o legislador optado por uma fórmula mais plástica para a 
configuração dos crimes continuados (sintetizada na expressão "outras semelhantes"), 
não implica numa total renúncia aos critérios objetivos acima estudados. Todos estes, 
analisados per se e em conjunto, servem a convencer o operador jurídico se a espécie é 
de crime continuado ou de alguma outra modalidade de concurso de crimes. Lembra 
Manoel Pedro Pimentel: “O conjunto de tais circunstâncias é que informa o critério da 
aferição da continuação criminosa, segundo a apreciação do julgador. Isoladamente, 
nenhuma delas é decisiva. Podem as condutas estar distanciadas no tempo e, não 
obstante, as infrações serem consideradas continuadas”.20 
 
4.7. CRIME CONTINUADO ESPECÍFICO. 
É chamado doutrinariamente de crime continuado específico a espécie de crime em 
continuação que, além de atender aos requisitos gerais acima comentados, preencha as 
seguintes exigências específicas: a) os crimes sejam dolosos; b) sejam perpetrados 
contra vítimas diferentes; c) haja violência ou grave ameaça à pessoa. Assim está 
lançado no parágrafo único do art. 71 do Código Penal Brasileiro, que prevê até a 
triplicação da pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, 
desde que o juiz assim entenda cabível, “considerando a culpabilidade, os antecedentes, 
a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias”. 
O assunto não entrou para o sistema jurídico-penal nacional sem antes enfrentar acesa 
polêmica doutrinária e jurisprudencial, tocando aos chamados bens personalíssímos. 
Tanto que o Supremo Tribunal Federal chegou a editar a Súmula 605, com o seguinte 
teor: “Não se admite continuidade delitiva nos crimes contra a vida”. Nada obstante, com 
o advento da reforma da Parte Geral do Código Penal, de 1984, foi acolhida a posição 
minoritária, advindo a atual redação do parágrafo único do art. 71, que voltada está à 
continuidade delitiva nos casos envolventes de bens personalíssimos, desde que sejam 
diferentes as vítimas. 
Voltando aos requisitos adicionais do crime continuado específico. São três e, segundo a 
doutrina 21 , devem ocorrer simultaneamente. 
Para que atinja até mesmo bens personalíssimos (ou "bens eminentemente pessoais", 
como prefere Valdir Siznick 22), é preciso que os crimes em continuação sejam timbrados 
pelo elemento subjetivo dolo, sendo inadmissível um crime culposo continuado e 
específico, máxime pela severidade do aumento de pena previsto no parágrafo único do 
multicitado art. 71 do Código Penal. A respeito, anotam Celso Delmanto, Roberto 
Delmanto e Roberto Delmanto Junior 23: “Seu aumento é reservado aos delinqüentes da 
criminalidade profissional violenta e perigosa (TACRSP, Julgados 89/383). Se cometeu 
delitos patrimoniais com grave ameaça às vítimas, ofendeu bens e interesses jurídicos 
eminentemente pessoais, incidindo no parágrafo único do art. 71 do CP (STF, RTJ 
1441823). Igualmente se os crimes foram praticados com violência (TJGO, RGJ 9/1 06)". 
A segunda das exigências, para a caracterização do crime continuado específico, é a 
pluralídade de vítimas. Assim, mesmo que várias condutas criminosas tenham sido 
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perpetradas contra uma só vítima, não haverá a continuação delitiva específica, rendendo 
azo, entretanto, para uma possível configuração do crime continuado na modalidade 
singela, prevista no caput do art. 71 do Código Penal. O aumento da pena escolhida, 
nesta última espécie, poderá ocorrer de um sexto a dois terços, mas nunca poderá ser 
triplicado, como está previsto no parágrafo único do artigo aqui referido. 
Outro requisito é que os crimes sejam cometidos com grave ameaça ou violência à 
pessoa. A violência que aqui se reclama pode ser real ou ficta (apesar de toda a reserva 
pessoal que faço ao tema “presunções” em matéria penal). Crê-se despiciendo lembrar 
que a violência voltada à coisa não tem o condão de tornar o crime continuado em 
modalidade especial. 
 
4.8. DOSIMETRIA DA PENA. 
Dentre os critérios reservados para os casos de concurso de crimes, temos que em sede 
de crime continuado é adotada a regra da exasperação. Assim, há previsão legal para 
que a pena aplicada seja aumentada de um sexto a dois terços, na forma singela (art. 71, 
caput e até o triplo, na forma especial (art. 71, parágrafo único). Registre-se que neste 
último caso foi omisso o legislador em balizar o mínimo da majoração, marcando apenas 
o máximo (“até o triplo”). Mirando suprir tal lacuna, Delmanto, Delmanto & Delmanto Jr. 
sugerem: 'Quantidade do aumento. Entendemos que o aumento devido pelo crime 
continuado específico é de um sexto até o triplo. Como o parágrafo único só indica o 
aumento máximo e não o mínimo, consideramos que este deve ser o menor do caput (um 
sexto)” 24. Outros, como Edmundo Oliveira, entendem que fica ao critério do juiz demarcar 
o mínimo da exasperação 25. 
A exasperação poderá implicar em paradoxal aumento das penas, em descompasso com 
a proposta original do crime continuado. Basta que um dos crimes tenha pena 
quantitativamente bastante diversa do outro (ou dos outros) crime(s), para que seja 
instalada a contradição: o crime continuado ensejando penas bem maiores do que se 
aplicada fosse a regra do concurso material. Assim, por expressa previsão no art. 71, 
parágrafo único, e por interpretação sistemática do caput do mesmo artigo, tem-se que ao 
crime continuado (simples ou específico) é dada aplicação à regra do parágrafo único do 
art. 70, que, por sua vez, prevê que a pena não poderá exceder à que seria aplicável se 
adotado o concurso material (art. 69). Sobre o aumento das penas, novamente é 
lembrada a opinião de Delmanto, Delmanto & Delmanto Jr.: "Percentual do aumento. O 
melhor critério é o que se baseia no número de infrações ou de condutas ilícitas 
cometidas, como parâmetro para o aumento de um sexto até dois terços. Cuida-se, 
porém, de evitar que esse número de infrações incida duplamente, tanto na pena-base 
como no aumento pela continuidade. Com relação ao limite da pena, deve-se atender, 
também para o caput do art. 71, à remissão do parágrafo único, que manda observar as 
regras do parágrafo único do art. 70 e a do art. 75 doCP”.26 
Por fim, note-se que a moderação traçada para o aumento da pena inclui, também, a 
despicienda remessa ao art. 75 do Código Penal, que demarca em trinta anos o limite do 
cumprimento das penas, em regra deveras genérica e por isso mesmo de lembrança 
desnecessária no art. 71, parágrafo único. 
 
5. ENCERRANDO ... 
Como registra com objetividade Luiz Vicente Cernicchiaro 27, não é fácil e reclama 
especial atenção a distinção entre pluralidade e unicidade de condutas. O estudioso 
enfatiza esta observação, a propósito de que no crime continuado “há pluralidade de 
delitos, todavia unitariamente considerados”. A adoção do critério do cúmulo jurídico, em 
afastamento ao critério do cúmulo material, reclama do operador jurídico muita 
temperança para evitar o desvirtuamento do instituto crime continuado, reservando-o 
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sempre para os casos de diminuição da censurabilidade da conduta posta em análise 
concreta. É do mesmo Cernicchiaro a advertência, que apesar da aparente especificidade 
(sobre reiteração ou habitualidade delinqüencial), tem lata aplicação: “O crime continuado 
não se confunde com a reiteração ou a habitualidade criminosa. (... ) Enquanto o primeiro, 
pela estrutura, reduz a pena, as outras modalidades recrudescem o tratamento. Insista-
se: a causa de redução é a culpabilidade menos intensa. (... ) Só se pode, nesse 
contexto, entender a continuação, desde que a seqüência das ações, ou omissões 
diminua a censura. Ao contrário, se as circunstâncias evidenciarem, por exemplo, 
propensão para o delito, raciocínio frio, calculista, reiteração que se projeta todas as 
vezes que o agente encontra ambiente favorável aos delitos, pouco importa a conexão 
objetiva. A reiteração, que se transforma em habitualidade, atrai, sem dúvida, maior 
culpabilidade. (...) Repita-se: maior culpabilidade, maior sanção; menor culpabilidade, 
pena menor”.28 
 Assim, não pode o instituto do crime continuado ser manejado apenas como uma válvula 
de escape para amenizar indistinta e objetivamente a resposta penal do Estado. Deve, 
sim, ser adotado em todos os casos que realmente desafiam uma moderação na 
aplicação quantitativa da pena, por (boa) política criminal. 
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JURISPRUDÊNCIA 

AÇÃO RESCISÓRIA N. 718-PE 
Relator: O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Autora:  CONSTRUTORA ANACLETO NASCIMENTO LTDA. – CONAC 
Réu:   INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogados:  DRS. MARIA DE FÁTIMA ALEXANDRE CHAVES (AUTORA) E ROSA MARIA 
CARDOSO DA PAZ E OUTROS (RÉU) 

EMENTA: 
Constitucional. Previdenciário. Processual Civil. Ação rescisória. Contribuição da Lei nº 
7.787/89 (artigo 3º, inciso I). Suspensão da contribuição pelo Senado Federal. Decisão 
violadora de disposição legal. Aplicação do art. 485, V, do CPC. Precedentes do colendo 
STF. Procedência. 
1. Admite-se a ação rescisória se o julgado rescindendo determina que se apliquem 
dispositivos de lei declarados inconstitucionais, e cuja eficácia e validade foram 
formalmente suspensas. 
2. O Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria de votos, ao julgar o Recurso 
Extraordinário nº 166.772-9-RS, pela inconstitucionalidade do inciso I do artigo 3º da Lei 
nº 7.787/89. 
3. Suspensão, pelo Senado Federal, da execução da expressão "avulsos, autônomos e 
administradores", contida no referido dispositivo legal susocitado, conforme Resolução nº 
14, de 1995, publicada no DOU de 28.04.95. 
4. Não se aplica a Súmula nº 343 do Colendo Supremo Tribunal Federal se o dissídio 
interpretativo versar matéria constitucional. 
5. Procedência dos pedidos. Fixação da verba honorária em 10% sobre o valor da causa. 
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ACÓRDÃO 
 Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em que figuram como partes as acima 
identificadas, decide o Pleno do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por maioria de 
votos, julgar procedente a ação rescisória, 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, 12 de agosto de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ GERALDO APOLIANO – Relator 

RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO: A parte autora propôs a presente ação 
rescisória visando a desconstituir a decisão proferida na Ação Ordinária nº 91.5423-2, 
transitada em julgado em 14.12.93, que julgou improcedentes os pedidos no tocante à 
não exigência da contribuição social sobre as remunerações pagas a autônomos e 
administradores (art. 3º, I, da Lei nº 7.787/89). 
Sustenta a autora que ajuizou a Medida Cautelar nº 300, cuja liminar foi deferida 
parcialmente, a fim de que os valores permanecessem depositados em juízo até o 
julgamento da ação principal, face à decisão do STF declarando a inconstitucionalidade 
da exação em tela (fumaça do bom direito); o perigo da demora estaria presente na 
dificuldade de reaver os valores depositados, se convertidos em renda do INSS. 
O réu, devidamente citado, apresentou contestação. 
O Ministério Público Federal opinou pela procedência da ação. 
É o relatório. Peço dia para julgamento. 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): A colenda Suprema Corte, ao julgar o 
Recurso Extraordinário nº 166772-9-RS, decidiu, por maioria de votos, ser inconstitucional 
o inciso I, artigo 3º, da Lei nº 7.787/89. 
A ementa abaixo transcrita expressa o entendimento daquela Suprema Corte: 
 "Interpretação - Carga construtiva - Extensão. Se é certo que toda interpretação traz em 
si carga construtiva, não menos correta exsurge a vinculação à ordem jurídico-
constitucional. O fenômeno ocorre a partir das normas em vigor, variando de acordo com 
a formação profissional e humanística do intérprete. No exercício gratificante da arte de 
interpretar, descabe 'inserir na regra de direito o próprio juízo - por mais sensato que seja 
- sobre a finalidade que “conviria” fosse por ela perseguida' - Celso Antônio Bandeira de 
Melo - em parecer inédito. Sendo o Direito uma ciência, o meio justifica o fim, mas não 
este aquele. 
Constituição - Alcance político - Sentido dos vocábulos - Interpretação. O conteúdo 
político de uma Constituição não é conducente ao desprezo do sentido vernacular das 
palavras, muito menos ao do técnico, considerados institutos consagrados pelo Direito. 
Toda ciência pressupõe a adoção de escorreita linguagem, possuindo os institutos, as 
expressões e os vocábulos que a revelam conceito estabelecido com a passagem do 
tempo, quer por força de estudos acadêmicos quer, no caso do Direito, pela atuação dos 
Pretórios. 
Seguridade Social - Disciplina - Espécies - Constituições Federais - Distinção. Sob a 
égide das Constituições Federais de 1934, 1946 e 1967, bem como da Emenda 
Constitucional nº 1/69, teve-se a previsão geral do tríplice custeio, ficando aberto campo 
propício a que, por norma ordinária, ocorresse a regência das contribuições. A Carta da 
República de 1988 inovou. Em preceitos exaustivos - incisos I, II e III do artigo 195 - 
impôs contribuições, dispondo que a lei poderia criar novas fontes destinadas a garantir a 
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manutenção ou expansão da seguridade social, obedecida a regra do artigo 154, inciso I, 
nela inserida (§ 4º do artigo 195 em comento). 
Contribuição social - Tomador de serviços - Pagamentos a administradores e autônomos - 
Regência. A relação jurídica mantida com administradores e autônomos não resulta de 
contrato de trabalho e, portanto, de ajuste formalizado à luz da Consolidação das Leis do 
Trabalho. Daí a impossibilidade de se dizer que o tomador dos serviços qualifica-se como 
empregador e que a satisfação do que devido ocorra via folha de salários. Afastado o 
enquadramento no inciso I do artigo 195 da Constituição Federal exsurge a desvalia 
constitucional da norma ordinária disciplinadora da matéria. A referência contida no § 4º 
do artigo 195 da Constituição Federal ao inciso I do artigo 154 nela insculpido impõe a 
observância de veículo próprio - a lei complementar. Inconstitucionalidade do inciso I do 
artigo 3º da Lei nº 7.787/89, no que abrangido o que pago a administradores e 
autônomos. Declaração de inconstitucionalidade limitada pela controvérsia dos autos, no 
que não envolvidos pagamentos a avulsos”. 
A posição adrede registrada foi assumida pelo egrégio STF, no exercício da competência 
maior de declarar inconstitucional ou não dispositivo legal integrante do ordenamento 
jurídico, pelo que se consolida como violadora da lei decisão que se põe em sentido 
oposto à interpretação oriunda do Pretório Excelso. 
Sendo da competência da colenda Suprema Corte Federal julgar, mediante recurso 
extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão 
recorrida declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, ocorre literal violação a 
dispositivo legal quando órgão judiciário inferior acolher pedido de parte interessada, sob 
o fundamento de ser inconstitucional lei que a Corte Suprema, ainda quando em decisão 
posterior, tenha proclamado de forma diversa. 
Não se trata, com a devida vênia, de se aplicar, in casu, o princípio estatuído na Súmula 
nº 343/STF, segundo o qual não cabe rescisória quando o texto legal tenha interpretação 
controvertida nos tribunais. 
Deveras, o que se discute é se a Lei 7.787/89, no artigo já mencionado, é inconstitucional 
ou não. Por caber ao egrégio Supremo Tribunal Federal velar por que a atuação de todo 
ordenamento jurídico somente ocorra em sintonia com a Constituição da República, 
somente ao Supremo é que cabe dizer, com abrangência erga omnes, se a lei é 
inconstitucional ou não. 
A regra do art. 97 da Constituição Federal empresta efeito meramente declarativo às 
decisões dos tribunais de menor jerarquia, sem qualquer possibilidade de a lei 
considerada inconstitucional, na interpretação daqueles Colegiados, ser retirada do 
ordenamento. 
Com efeito, somente pronunciamentos da Alta Corte de Justiça, acerca da 
inconstitucionalidade de leis, é que envergam aptidão para, observadas as preceituações 
pertinentes, virem de produzir tal efeito. 
Não se há de conceber, portanto, a prevalência de uma decisão judicial que reconheça a 
inconstitucionalidade de uma lei, quando esta, submetida posteriormente à apreciação da 
Magna Corte, for tida como inconstitucional. 
Essas assertivas esforçam-se na certeza de que, declarada a inconstitucionalidade de 
uma norma, pelo Supremo Tribunal Federal, os efeitos dessa declaração de 
inconstitucionalidade produzem-se ex tunc e não ex nunc, tal como possa parecer. 
Daí inexistir qualquer relevância na perquirição em derredor da data em que a decisão 
farpeada tenha sido proferida (se antes ou se depois da Alta Corte ter reconhecido a 
inconstitucionalidade do ato normativo). 
O pronunciamento do Pretório Excelso ostenta natureza meramente declaratória; não é, 
pois, em função da declaração que a lei se torna inconstitucional; de fato, a 
inconstitucionalidade materializou-se a contar da publicação do próprio ato normativo 
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infraconstitucional. 
A decisão do Supremo Tribunal, data vênia de opiniões em sentido adverso, restringe-se 
a reconhecer (declarar) o vício da inconstitucionalidade; e o que é (e sempre foi, desde o 
nascedouro) inconstitucional, não pode produzir efeitos jurídicos válidos. 
A segurança nas relações jurídicas, não há dúvida, é um dos valores que informam todo o 
Direito; mas não se pode pretender que, em nome desse item axiológico, venha de se 
admitir ofensa, velada ou aberta, à Constituição. 
Raciocinar em contrário sentido é proclamar que a supremacia das normas 
constitucionais é mera figura de retórica que, conquanto pomposa, solene e 
impressionante, é de nenhuma utilidade prática (garantia puramente formal ou, como se 
diz vulgarmente, “coisa para inglês ver”). 
A Súmula nº 343 do STF preocupa-se com a interpretação controvertida de texto legal 
pelos Tribunais. Não se apresta, pois, para validar divergências versando a 
inconstitucionalidade de leis entre Pretórios inferiores e o colendo Supremo Tribunal 
Federal. 
Primeiro, porque, tendo a Corte Maior a competência de atuar como guardiã da 
Constituição, somente ela é quem tem competência derradeira para dizer se o atuar do 
ordenamento jurídico positivo se encontra de acordo ou não com a Carta Magna, o que 
poderá fazê-lo pela ação direta de inconstitucionalidade, por meio do recurso 
extraordinário (apreciação em cada caso concreto) e, hoje, por meio de ação declaratória 
com efeito vinculante (EC nº 3). 
Segundo, porque seria inadmissível se acolher ponto de vista que faça prevalecer, em 
campo de apreciação de inconstitucionalidade ou constitucionalidade de lei, decisão de 
órgão fracionário ou pleno de Tribunal em evidente confronto com o que, a respeito, tenha 
decidido a Corte Maior. 
Por outro lado, em se tratando de matéria constitucional, a referida Súmula não se aplica. 
Neste caso específico, o que se põe em xeque é o próprio controle da constitucionalidade 
das leis e, nesse ponto, a palavra derradeira há de ser do Supremo Tribunal Federal. 
Theotonio Negrão, na nota de nº 22, ao art. 485, registra: 
 "A Súmula 343 tem aplicação quando se trata de texto legal de interpretação 
controvertida nos tribunais, não, porém, de texto constitucional"(RTJ 108/1.369). Neste 
sentido: RTJ 114/361, 125/267, JTA 103/374. Menos explícito: RTJ 101/207”. 
Destarte, o entendimento sumular expresso no verbete 343 do Excelso Pretório não tem o 
condão de afastar as várias possibilidades de discussão acerca da existência ou não de 
violação literal de uma dada disposição de lei. 
Adverte, apenas, de que o dissídio jurisprudencial não é fundamento para o ajuizamento 
de ações rescisórias; mas é preciso delimitar o âmbito de incidência da Súmula; restringe-
se ele, ao meu sentir, às divergências que se verificam quando se cuide de interpretação 
de textos que regulem relações de direito, públicas ou privadas, que não sejam apontadas 
como inconstitucionais. 
Por todas essas razões é que estou convencido de que o enunciado da Súmula nº 343 do 
colendo STF não impede o cabimento da presente rescisória; e, por isso mesmo, tal sorte 
de objeção deve ser afastada. 
Ainda a respeito da aplicação da Súmula nº 343 do STF convém relembrar os seguintes 
pronunciamentos jurisprudenciais, todos na linha de tudo o quanto já se fez expor: 
 "A Súmula 343 tem aplicação quando se trata de texto legal de interpretação 
controvertida nos Tribunais”. 
(RTJ, 108/1.368; RTJ 114/361 e 125/267). 
"O verbete, na verdade, se reporta à interpretação controvertida da lei, e a matéria aqui é 
constitucional que, pela supremacia jurídica, não pode ficar sujeita à perplexidade, não se 
aplicando, portanto, a máxima jurisprudencial, como, aliás, advertido pelo Pleno no 
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julgamento do RE 98.108”. (RTJ 101/207). 
"Constitucional. Contribuições sociais. Lei nº 7.689/88. Ação rescisória. Cabimento. 
- O óbice da Súmula 343/SFT fica superado quando a questão em debate envolve matéria 
constitucional. Não pode haver interpretação controvertida entre lei ordinária e a 
Constituição Federal. 
.................................................................................................................... 
- Ação rescisória procedente”. (TRF-1ª Região, DJU de 06.02.95, p. 03922, Rel. Juiz 
Gomes da Silva). 
Não há dúvida acerca da posição assumida pelo Supremo Tribunal Federal a respeito da 
matéria: a exigência questionada é inconstitucional. 
Por isso, configura-se como violadora de lei (aqui é ancho o sentido do vocábulo) julgado 
que se poste em sentido divergente do agasalhado na decisão da egrégia Corte Suprema. 
Acrescento, ainda, quanto à aplicação da Súmula nº 343/STF, excertos de voto proferido 
pelo eminente Ministro Djaci Falcão, na Ação Rescisória nº 607-SP, in RT 116/450, no 
qual Sua Excelência assim se pronunciou: 
 "O Estado admite o juízo rescisório com o objetivo de resguardar o ordenamento jurídico, 
preservando o interesse público, e não apenas o interesse das partes. A interpretação 
consubstanciada no verbete 343 situa-se no exato alcance da tranqüilidade jurídico-
política que deve presidir as decisões da justiça”. 
A função do direito é ordenar. Sua atuação ocorre de modo sistemático e sob influxo de 
uma escala hierárquica de valores que permeiam todas as normas jurídicas, inclusive as 
que delineiam o âmbito dos feixes competenciais. 
A unidade de sua força se encontra na horizontalidade de suas decisões e no estado 
harmonioso com que estas se devem apresentar em face do ordenamento jurídico. Este 
último, em função de determinados momentos e circunstâncias, há de se submeter ao 
processo de verticalização tracejado na própria Carta Política, pelo que, em tema de 
constitucionalidade ou inconstitucionalidade, cumpre, sempre, render homenagem aos 
julgados da Corte que tem competência para, a tal respeito, decidir. 
Com isso se estará a render a indeclinável homenagem que à própria Constituição é por 
todos devida - função primeira do Poder Judiciário é render, incessantemente, 
homenagem à Constituição (subscrevo sem reproche as afirmações, no particular, do 
eminente Ministro José Delgado). 
O fenômeno processual da coisa julgada não se impõe, de modo absoluto, notadamente 
quando se tratar de relação jurídica de direito público; e por nenhuma sorte há de cogitar-
se de autoridade do julgado, quando este se põe de testilhas com a Lei Maior (se é da 
Charta que se extrai o fundamento de validade dos julgados, como pretender-se conferir a 
autoridade da res judicata a decisão que se revele flagrantemente inconstitucional?) 
 Se mantida a decisão que ora se pretende rescindir, pouco caso se estará a fazer dos 
princípios que informam o Sistema Tributário Nacional; um deles, é bom relembrar, 
orienta no sentido de que o tributo há de ser uniforme. 
E em nome dessa uniformidade em matéria tributária, penso que não se pode admitir que 
uns contribuintes estejam submetidos a uma exigência inconstitucional, enquanto outros, 
não. 
O princípio da isonomia - de relevo indiscutível, notadamente no campo da tributação - 
desautoriza qualquer especulação no sentido da possibilidade de tratamento tributário 
diferenciado (para uns a exigência, mesmo inconstitucional, há de prevalecer; para outros, 
não). 
Penso que não pode ser estabelecida tal desordem tributária, sob argumento da 
“autoridade da coisa julgada”. Não é essa, seguramente, a missão do Direito, nem, muito 
menos, do Poder Judiciário. 
Por derradeiro, o Senado Federal, pela Resolução nº 14, publicada no DOU de 28.04.95, 
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em seu artigo 1º, dispôs: 
 "Art. 1º - Fica suspensa a execução da expressão "avulsos, autônomos e 
administradores", contida no inciso I do art. 3º da Lei nº 7.787, de 1989, declarada 
inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal no Recurso 
Extraordinário nº 177.296-4/210, conforme comunicação feita pela Corte, nos termos do 
Ofício nº 130-P/MC, STF, de 23 de setembro de 1994”. 
Voto, pois, pela procedência da ação rescisória, desconstituindo, assim, a douta decisão 
atacada, prestigiando, com isso, a decisão do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu 
a inconstitucionalidade do inciso I do artigo 3º da Lei nº 7.787/89. 
Condeno o réu ao pagamento da verba honorária, que fixo em 10% (dez por cento) sobre 
o valor da causa. 
É como voto. 
 

AÇÃO RESCISÓRIA N. 1.230-RN 
Relator: O SR. JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE 
Autor :   INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA 
Réu:  EVERALDO MARQUES DE CARVALHO 
Advogados:  DRS. AFONSO CELSO PINHEIRO E OUTROS (A.) e RAULINO SALES 
SOBRINHO (Réu) 

EMENTA: 
Ação rescisória. Decisão que reconheceu direito à contagem, para fins de anuênio, do 
tempo de serviço público federal prestado sob o regime celetista. Interpretação razoável 
das Leis 8.112/90 e 8.162/91. Inexistência de violação de literal disposição de lei. 
Improcedência da ação. 
- Não raras são as manifestações do Pleno desta Corte no sentido de reconhecer, em 
casos tais, que a decisão rescindenda deu interpretação razoável sobre a norma jurídica, 
em época que havia manifestações controvertidas nos tribunais, concluindo pela 
inexistência de violação de literal disposição de lei e conseqüente improcedência da ação 
rescisória (AR 1012-RN, Rel. Juiz Abdias Patrício Oliveira, DJU 19.12.97, p. 111914; AR 
1232-RN, Rel. Juiz Petrucio Ferreira, DJU 19.12.97, p. 111900; AR 612-RN, Rel. Juiz 
Araken Mariz, DJU 11.04.97, p. 22950; AR 1016-RN, Rel. Juiz Francisco Falcão, DJU 
29.11.96, p. 92254). 
- Ação rescisória julgada improcedente. Honorários advocatícios, pela parte vencida, na 
base de 10% sobre o valor da causa. Prejudicado pedido de tutela antecipada. 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, julgar improcedente a ação 
rescisória e prejudicado o pedido de tutela antecipada, 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 desconstituir acórdão que reconheceu procedente o pedido de 
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contagem, para fins de anuênio, do tempo de serviço público prestado na condição de 
celetista, anterior à edição da Lei nº 8.112/90. 
Argumenta a autora 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. 
O réu, devidamente citado, contestou a ação. 
O Ministério Público Federal opina pela procedência da ação. 
Dispensei a revisão, por se tratar de matéria predominantemente de direito (art. 30, IX, do 
Regimento Interno deste Tribunal). 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE (Relator): A matéria prescinde de 
maiores digressões, haja vista os não raros pronunciamentos deste egrégio Plenário 
sobre a questão trazida na presente ação rescisória, qual seja, a contagem do tempo de 
serviço prestado sob o regime celetista para fins de anuênio. Essas manifestações, 
contrárias à pretensão da parte autora, apóiam-se em entendimento suficientemente 
retratado nas ementas que, como exemplo, transcrevo a seguir: 
"Constitucional e Administrativo. Anuênio. Art. 100 da Lei nº 8.112/90. Direito adquirido. 
Art. 7º, I, da Lei 8.162/91. Matéria controvertida nos tribunais na época da decisão 
rescindenda. Aplicação da Súmula 343 do STF. 
- Não houve violação do dispositivo legal, mas apenas se determinou a aplicação da lei 
vigente ao tempo dos fatos, prestigiando os direitos adquiridos. 
A decisão rescindenda deu interpretação razoável sobre a norma jurídica, em época que 
havia manifestações controvertidas nos tribunais. 
- Aplicação da Súmula 343 do STF que considera incabível a ação rescisória quando o 
pedido se fundar em ofensa a dispositivo legal de interpretação controvertida nos tribunais 
na época de sua decisão. 
- Rescisória improcedente”. (AR 1012-RN, Rel. Juiz Abdias Patrício Oliveira, j. 10.09.97, 
DJU 19.12.97, p. 111914). 
"Processual Civil. Ação rescisória. Servidor público celetista. Mudança de regime jurídico. 
Anuênio. Súmula 343 do STF. Aplicabilidade. 
1. Incabível o ajuizamento de ação rescisória, com fundamento em violação literal a 
dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda deu razoável interpretação à norma 
jurídica ao seu tempo, principalmente e quando tal matéria sujeitava-se a interpretação 
controvertida nos tribunais. 
2. Não cuidando a espécie de matéria de cunho constitucional, aplica-se à hipótese o 
entendimento jurisprudencial do STF, corporificado na Súmula nº 343. 
3. In casu, inexiste comprovação de coisa julgada anterior à decisão rescindenda, 
inviabilizando o permissivo do art. 485, IV, do CPC. 
4. Pedido rescisório improvido”. (AR 1232-RN, Rel. Juiz Petrucio Ferreira, j. 08.10.97, DJU 
19.12.97, p. 111900; AR 836-RN, Rel. Juiz Petrucio Ferreira, j. 12.03.97, DJU 16.05.97, p. 
34557). 
"Processual Civil e Administrativo. Ação rescisória. Sentença que reconheceu o direito de 
contagem de tempo de serviço celetista para fins de anuênio. Inaplicabilidade da Lei 
8.162, art. 7º. Inexistência de violação a dispositivo de lei. Precedentes (AR 737-RN, Rel. 
Juiz Lázaro Guimarães)”. (AR 612-RN, Rel. Juiz Araken Mariz, j. 05.03.97, DJU 11.04.97, 
p. 22950). 
"Constitucional. Administrativo. Anuênio. Lei nº 8.162/92, art. 7º. Inconstitucionalidade 
declarada pelo Plenário do TRF 5ª região (AC 25061-RN). 
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1. A Lei nº 8.162/92, em seu art. 7º, ao retroagir retirando os efeitos das situações já 
consolidadas sob a tutela do art. 100 da Lei nº 8.112/90, fere o princípio do direito 
adquirido, disposto no art. 5º, XXXVI, da CF/88. 
2. O tempo de serviço público federal é contado para todos os efeitos. 
3. Inconstitucionalidade declarada pelo TRF 5ª Região. Ausência de violação a literal 
dispositivo de lei. Ação rescisória improvida”. (AR 1016-RN, Rel. Juiz Francisco Falcão, j. 
13.11.96, DJU 29.11.96, p. 92254). 
No caso dos autos, verifica-se claramente que o decisum vergastado está em harmonia 
com a orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal. Na Argüição de 
Inconstitucionalidade na Apelação Cível nº 25.061-RN, cujo Relator foi o ilustre Juiz 
Ridalvo Costa, julgada em 15.02.95, este egrégio Plenário considerou inconstitucional o 
inciso I do art. 7º da Lei 8.162/91. O referido acórdão restou assim ementado: 
"Constitucional. Efeito retrooperante do art. 7º, I da Lei nº 8.162/91, atingindo situações 
consolidadas sob o pálio da norma anterior. Ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição 
Federal — direito adquirido. Inconstitucionalidade. 
Não poderia a norma encartada no inciso I do art. 7º da Lei nº 8.162/91 retroagir para 
suprimir os efeitos já consolidados sob o pálio da norma anterior — art. 100 da Lei nº 
8.112/90. 
Inconstitucionalidade das disposições retrooperantes, por ofensa a direitos adquiridos — 
art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal”. (Arg. Inconst. na AC 25.061-RN, DJU 12.05.95, 
p. 28489). 
Perfilhando, pois, o entendimento firmado por este egrégio Tribunal, não vislumbrando 
tenha o acórdão rescindendo ofendido literal disposição de lei, julgo improcedente a ação 
rescisória, condenando a parte autora em honorários advocatícios na base de 10% (dez 
por cento) sobre o valor da causa, revertendo-se, em favor do réu, o depósito prévio de 
que trata o art. 488, II, do CPC; julgo, ainda, prejudicado o pedido de tutela antecipada. 
É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 13.323-PE 
Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Agravante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS 
Agravados: UBIRAJARA FÉLIX DE CARVALHO E OUTROS 
Advogados: DRS. JOSÉ DE CARVALHO XAVIER CORREIA E OUTROS (AGRTE.) E MARIA 
RUTH 
  FERRAZ TEIXEIRA  E OUTROS (AGRDO.) 

EMENTA: 
Processual Civil. Agravo de Instrumento Limites da decisão proferida na ação civil pública. 
Competência territorial. Art. 16 da LACP. 
1. A coisa julgada erga omnes, referida no art. 16 da LACP (“a sentença civil fará coisa 
julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se o 
pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer 
legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova 
prova”), opera nos limites da competência territorial do órgão julgador. 
2. Agravo parcialmente provido. 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade de votos, dar parcial 
provimento ao agravo, no sentido de conceder parcialmente o efeito suspensivo apenas 
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para excluir do precatório o exeqüente José Antônio da Silva, nos termos do voto do Juiz 
Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas, que ficam fazendo parte integrante do 
presente julgado. 
Recife, 6 outubro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA – Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Cuida a hipótese de agravo de instrumento 
interposto contra despacho da lavra do MM. Juiz Edvaldo Batista da Silva Júnior, da 10ª 
Vara-PE, proferido nos autos da Execução nº 95.9647-1, que denegou pedido do INSS de 
exclusão do nome dos exeqüentes José Antônio da Silva e Luiz Barbosa Amorim, por 
receberem seus benefícios previdenciários, respectivamente, pela sucursal do Rio Grande 
do Norte e pela FACHESF. 
Às fls. 77, concedi parcialmente o efeito suspensivo requerido, tão-somente para excluir 
do precatório o exeqüente José Antônio da Silva, em face do mesmo receber seu 
benefício fora do Estado de Pernambuco. 
Interposto agravo regimental do despacho por mim proferido, restou a Turma, à 
unanimidade, por negar provimento ao mesmo. 
Os agravados manifestaram-se às fls. 140 dos presentes autos. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Cuida a hipótese de agravo de 
instrumento interposto contra despacho do MM. Juiz Edvaldo Batista da Silva Júnior, da 
10ª Vara-PE, proferido nos autos da Execução nº 95.9647-1, que denegou pedido do 
INSS de exclusão do nome dos exeqüentes José Antônio da Silva e Luiz Barbosa de 
Amorim, por receberem seus benefícios previdenciários, respectivamente, pela sucursal 
do Rio Grande do Norte e pela FACHESF. 
Cuidando a hipótese de execução decorrente de decisão judicial proferida em ação civil 
pública, movida pela Causa Comum e a ASAPPE contra o INSS, onde se objetivava 
afastar-se os efeitos da Portaria nº 3485/91, para que fossem pagos aos segurados da 
Previdência Social, no mês de outubro, os seus benefícios reajustados em 147%, resta 
perquirir-se acerca dos limites da competência territorial da coisa julgada erga omnes na 
ação civil pública. 
Primeiramente, cabe observar, no que se refere à coisa julgada erga omnes na ação civil 
pública, que o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 103, disciplina a coisa 
julgada, conforme a natureza do interesse objetivado, nas seguintes hipóteses: 
I – Na hipótese do inciso I do parágrafo único do art. 81 (interesses ou direitos difusos), a 
sentença fará coisa julgada erga omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente por 
insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação, 
com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. 
II – Na hipótese no inciso II do parágrafo único do art. 81 (interesses ou direitos coletivos), 
a sentença fará coisa julgada ultra partes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou 
classe, salvo improcedência ou insuficiência de provas. 
III – Na hipótese do inciso III do parágrafo único do art. 81 (interesses ou direitos 
individuais homogêneos), a sentença fará coisa julgada erga omnes, apenas nos casos 
de procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores. 
Verifica-se, pois, que no ordenamento jurídico pátrio a coisa julgada na ação coletiva 
segue a legislação americana do equacy of representation, que autoriza o ajuizamento 
individual de ações, nos casos em que as ações coletivas restaram improcedentes, uma 
vez que o indivíduo que não foi citado e, portanto, não pode se defender na ação coletiva, 
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não pode arcar com as conseqüências de uma decisão desfavorável, sob pena de, assim 
ocorrendo, violar-se o comando constitucional que prevê o contraditório em sua plenitude. 
Assim sendo, consagrou-se na legislação pátria a extensão subjetiva do julgado coletivo 
secundum eventum litis, acarretando a coisa julgada apenas no caso de decisão coletiva 
com resultado favorável da ação (extensão subjetiva da coisa julgada in utilibus). 
Por outro lado, a Medida Provisória nº 1.570/97, transformada na Lei 9.494, de 10 de 
setembro de 1997, alterando a redação do art. 16 da Lei da Ação Civil Pública, que antes 
era silente quanto à referida matéria, veio resolver definitivamente a questão acerca do 
limite da competência territorial da coisa julgada erga omnes na ação civil pública, quando 
assim dispôs: 
“A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do 
órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, 
hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, 
valendo-se de nova prova”. 
Rodolfo de Camargo Mancuso, in Ação Civil Pública, 5ª edição, em comentando acerca 
do disposto no art. 16 da Lei 7.347/85, assim se houve: 
“A Lei 9.494/97 (antes Medida Provisória 1.570/97) deu nova redação ao art. 16 da Lei 
7.347/85, por modo a explicitar que a coisa julgada erga omnes, referida no texto original, 
opera ‘nos limites da competência territorial do órgão julgador’, mantido, no mais, o teor 
básico do dispositivo. Outrossim, conforme divulgado à época, o Supremo Tribunal 
Federal, no bojo da ação direta de inconstitucionalidade intentada contra a citada medida 
provisória, considerou, por maioria, constitucional a citada delimitação territorial da coisa 
julgada na ação civil pública”. 
Por tais razões, dou parcial provimento aos presentes embargos, no sentido de conceder 
parcialmente o efeito suspensivo requerido, apenas para excluir do precatório o 
exeqüente José Antônio da Silva, que recebe seus benefícios previdenciários pela 
sucursal do Rio Grande do Norte. 
É o meu voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 13.917-CE 
Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Agravante: SINDUSCON – SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO 
CEARÁ 
Agravado: DELEGADO REGIONAL DO TRABALHO 
Advogado: ANTÔNIO CLETO GOMES (AGTE.) 

EMENTA:  
Administrativo. Agravo de instrumento. Incabimento da negativa de homologação de 
rescisão do contrato de trabalho, sob a alegação de descumprimento de cláusula de 
acordo coletivo do trabalho, face ao preceito do art. 477, § 1º, da CLT, e do enunciado 
330 do TST. Agravo provido. 
- Não poderia a recorrida se negar a proceder à homologação requerida, tendo em vista 
que o pedido de demissão ou recibo de quitação de rescisão do contrato de trabalho só 
tem validade se feito com a assistência do respectivo Sindicato ou perante a autoridade 
do Ministério do Trabalho, nos termos do § 1º do art. 477 da CLT, e do enunciado 330 do 
TST, prevê que o recibo de quitação só tem eficácia liberatória em relação às parcelas 
expressamente consignadas. 
- Periculum in mora demonstrado a todos os envolvidos na lide. 
- Agravo de instrumento provido. 
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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 ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 11 de março de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA ( Relator): Trata-se de agravo de instrumento 
interposto pelo SINDUSCON – Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado do 
Ceará contra despacho da lavra do Juiz Federal da 1ª Vara da Seção Judiciária do Ceará, 
proferido nos autos do Mandado de Segurança nº 97.13176-9, consistente em indeferir o 
pedido de liminar para que a autoridade coatora procedesse às homologações das 
rescisões dos empregados nas empresas filiadas ao impetrante/agravante, que vêm 
sendo negadas sob a alegação de não ter sido cumprida cláusula de acordo coletivo do 
trabalho, relativa à participação dos empregados nos resultados das empresas. 
Segundo o recorrente, a DRT/CE jamais poderia se recusar a homologar as rescisões de 
contrato de trabalho, pois o art. 477, § 1º, da CLT, não lhe concede esta faculdade. 
Caber-lhe-ia tão-somente utilizar a ressalva prevista no enunciado 330 do TST. O perigo 
na demora, por sua vez, estaria consubstanciado no fato de que, ante a ausência das 
homologações das rescisões contratuais, as empresas estão procedendo ao pagamento 
dos direitos rescisórios através de consignação ou até deixando para efetuar o 
pagamento na primeira audiência em reclamação trabalhista. 
Contra-razões não apresentadas. 
Relatei. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA ( Relator): Visa o presente recurso a obter 
provimento judicial, determinando ao impetrado/agravado proceder à homologação das 
rescisões dos contratos de trabalho das empresas filiadas ao agravante. 
A homologação requerida é indispensável ao pagamento das verbas rescisórias, porque, 
segundo reza a Consolidação das Leis do Trabalho, “o pedido de demissão ou recibo de 
quitação de rescisão do contrato de trabalho, firmado por empregado com mais de 1 (um) 
ano de serviço, só será válido quando feito com a assistência do respectivo Sindicato ou 
perante a autoridade do Ministério do Trabalho”, nos termos do § 1º do art. 477. (Grifei). 
Logo, o recorrido não poderia se negar a proceder à indigitada homologação, mormente 
quando o enunciado 330 do TST prevê que o recibo de quitação só tem eficácia 
liberatória em relação às parcelas expressamente consignadas. 
Ei - lo : 
“A quitação passada pelo empregado, com assistência de Entidade Sindical de sua 
categoria, ao empregador, com observância dos requisitos exigidos nos parágrafos do art. 
477 da Consolidação das Leis do Trabalho, tem eficácia liberatória em relação às 
parcelas expressamente consignadas no recibo.” (Grifei). 
Diante disto, não se pode deixar de vislumbrar a presença da fumaça do bom direito, 
necessária à concessão da liminar requerida. 
O periculum in mora, por seu turno, demonstra-se a todos os envolvidos na lide. Ao 
trabalhador, em face de não ser desfeito o vínculo empregatício, impossibilitando-o de 
requerer o seguro desemprego, além de não receber as verbas rescisórias, de inegável 
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caráter alimentar. Às empresas, decorre da manutenção do vínculo empregatício e da 
obrigatoriedade de recorrer ao Judiciário para poder adimplir. Por fim, à própria a União, 
pois não realizando sua função administrativa, estará sobrecarregando o Judiciário. 
Com essas considerações, dou provimento ao agravo, concedendo a liminar pleiteada. 
Assim voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 16.187-PE 
Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Agravante: FLYING HORSE DO BRASIL IMP. EXP. DE BEBIDAS ENERGÉTICAS LTDA. 
Agravada: UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DRS. ALÍRIO RIO LIMA MORAES DE MELO E OUTROS  (AGRTE.) 

EMENTA: 
Desembaraço de bebida energética. Nocividade à saúde. Necessidade de exame de 
controle. Liminar em mandado de segurança. 
Não há fundamentação jurídica relevante, para fins de liminar em mandado de segurança, 
no pedido de desembaraço de bebida energética suspeita de nocividade à saúde. 
Necessidade de realização de exame sanitário de controle. 
Liminar indeferida na primeira instância, mas deferida por ato do Presidente, em exercício, 
do Tribunal. 

ACÓRDÃO 
 Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto 
anexos, que passam a integrar o presente julgamento. 
 Recife, 17 de dezembro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA – Relator 

RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Flying Horse do Brasil Imp. Exp. de Bebidas 
Energéticas Ltda. interpôs agravo de instrumento contra decisão da MMª Juíza Federal 
Substituta da 10ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, que, nos autos de ação 
mandamental, indeferiu liminar visando à pronta liberação de 15.465 caixas de bebida 
energética, que eatariam sendo retidas pela Vigilância Agropecuária do Porto de Suape, 
por orientação do Ministério da Saúde. 
Temendo pela própria sobrevivência da empresa, ante os prejuízos que estaria a suportar 
em face da demora na pretendida liberação, insiste que o produto, por ser comercializado 
no País de origem e ter sido importado na sua embalagem original, estaria em condições 
de ingressar no mercado nacional independentemente de registro no Ministério da  
Saúde, nos termos dos artigos 58 do Decreto-lei nº 986/69 e 4º, parágrafo único, da Lei nº 
8.918/94. 
Liminar substitutiva concedida pelo Presidente em exercício deste Tribunal, em 
substituição regimental ao Relator (fls. 119). Contra esta decisão a União Federal interpôs 
agravo regimental, mais tarde julgado prejudicado (fls. 132). 
Sem contra-razões. 
É o relatório. 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Insurge-se a agravante contra a 
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denegação de liminar em mandado de segurança que lhe permitiria ter desembaraçadas, 
independentemente de laudo da Vigilância Agropecuária, subordinada à Delegacia do 
Ministério da Agricultura em Pernambuco, 15.465 caixas de bebida energética importadas 
da Holanda. 
A rigor, as provas carreadas aos autos não se mostram suficientes para evidenciar a 
ilegalidade da retenção, o que, por si só, já recomendaria, no mínimo, o adiamento da 
liminar para após os esclarecimentos da autoridade impetrada. 
 Ainda que assim não fosse, o fato de os gêneros alimentícios importados em suas 
embalagens originais estarem dispensados do Registro no Ministério da Saúde, não os 
libera da “análise de controle”, que, na hipótese, deverá ser realizada no momento do 
desembarque, conforme determinado no art. 57 do Decreto nº 986/69. 
Também o prejuízo econômico que a empresa estaria a sofrer, em virtude da demora na 
liberação, mostra-se infinitamente inferior aos que, fatalmente, adviriam da liberação do 
produto, se este, mais tarde, viesse a ter confirmada a suspeita de nocividade à saúde 
pública. 
 Neste contexto, qualquer que seja o enfoque, a eficácia da segurança que porventura 
venha a ser concedida, em momento algum é ameaçada com a denegação da liminar. 
Pelo contrário, a concessão desta, permitindo a liberação de gênero alimentício para 
consumo, é que se mostra satisfativa, reduzindo o desfecho final do feito à mera 
distribuição dos ônus sucumbenciais. 
Enfim, fundamentos não faltam para a denegação da liminar, como bem o fez a MMª 
Juíza a quo. 
Por isso, nego provimento ao agravo. 
É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 16.993-PE 
Relator: O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Agravante: COPA - COMÉRCIO PECUÁRIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. 
Agravados: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – INCRA E 
ALARICO  
  LINS BEZERRA E OUTROS 
Advogados: DRS. ELIAH EBSAN DUARTE (AGRTE.) E FRANCISCO ANTÔNIO R. B. MEIRA 
E 
  OUTROS E ZÉLIO FURTADO DA SILVA E OUTROS (AGRDOS.) 

EMENTA: 
Processual Civil. Desapropriação. Litisconsórcio passivo. Promitente comprador. Contrato 
de promessa de compra e venda não inscrito no Registro Imobiliário. Efeitos inter partes. 
Cessão de crédito. Direitos pessoais não oponíveis contra terceiros. Inadmissibilidade 
(artigo 7º, §§ 1º e 3º, da Lei Complementar nº 76, de 6 de junho de 1993). 
1. O promitente comprador só pode ser admitido como litisconsorte passivo em processo 
expropriatório se o contrato de promessa de compra e venda estiver regularmente inscrito 
no Registro Imobiliário. Por conseguinte, se a avença não estiver registrada, o promitente 
comprador não possui direito real oponível perante terceiros. 
2. O contrato de cessão de créditos gera, apenas, direitos pessoais entre as partes. 
3. A Lei Complementar nº 76/93 dispõe expressamente que apenas os titulares de direito 
real sobre o imóvel desapropriando serão intimados da ação (artigo 7º, § 3º). 
4. Agravo de Instrumento improvido. 

ACÓRDÃO 
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 Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em que são partes as acima 
identificadas, decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento ao agravo, 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, 1º de outubro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ GERALDO APOLIANO - Relator 

RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO: A empresa COPA - Comércio Pecuária e 
Administração Ltda. manejou agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, 
contra decisão proferida pelo Juiz da 7ª Vara da Seção Judiciária do Ceará, nos autos da 
Ação de Desapropriação nº 95.0013034-3, movida pelo Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária - INCRA (fls. 2/18). Colacionou os documentos de fls. 19/144. 
Nesta o Magistrado impediu-a de integrar o pólo passivo da demanda como litisconsorte e 
determinou expedição de alvará de liberação de oitenta por cento do valor depositado em 
juízo em favor do expropriado (fls. 42-verso/44). 
A agravante sustenta que celebrou contrato de compromisso de compra e venda com o 
ex-proprietário do imóvel, que lhe conferia direito real. Após a edição do decreto de 
desapropriação da área pelo Governo Federal, ajustaram documento particular de 
reconhecimento de direitos, cessão de créditos e outras cláusulas, garantindo-se-lhe os 
créditos devidos com a desapropriação do bem. 
A recorrente aduziu, ainda, que, apesar de toda a documentação comprovadora das 
alegações trazidas aos autos e de cópia do Laudo de Vistoria e Avaliação realizado pelo 
INCRA, atestando a existência de glebas cultivadas pela agravante na área a ser 
desapropriada, o Juiz negou-lhe o direito de integrar o pólo passivo da ação. 
Em atendimento à requisição judicial de informações acerca do cumprimento dos alvarás 
supracitados (fls. 147), o Magistrado monocrático esclareceu já haver ocorrido o 
levantamento dos Títulos da Dívida Agrária (TDA’s), bem como a liberação dos valores 
em espécie (fls. 149/150). 
Em decisão anterior (fls. 152), neguei efeito suspensivo à decisão, por não vislumbrar a 
fumaça do bom direito nem o perigo na demora. 
O Ministério Público Federal opinou pelo improvimento do agravo, por considerar 
inexistente direito real a autorizar a recorrente a integrar o pólo passivo da ação 
expropriatória (fls. 161/180). 
É o relatório. 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): Adoto como razões de decidir as 
ponderações subscritas pela culta e zelosa Procuradora Regional da República, Doutora 
Isabel Guimarães da Câmara Lima (fls. 161/180). 
Primeiramente, a pura e simples existência de contrato de compromisso de compra e 
venda e posterior cessão de créditos e direitos envolvendo a área desaproprianda, no 
qual a agravante é cessionária, não lhe garante o direito de integrar litisconsórcio passivo 
na demanda expropriatória. 
O compromisso de compra e venda, para gerar direito real, propiciando a participação da 
recorrente na ação, deveria ter sido inscrito no Registro Imobiliário, mas não o foi. Logo, a 
celebração do já citado compromisso criou, somente, direitos e obrigações inter partes, 
mas não direito real oponível perante terceiros (erga omnes). 
Neste particular, doutrina e jurisprudência são uníssonas, como demonstrou à saciedade 
a ilustre Procuradora Regional (fls. 172/173 e 175/176). 
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Pensando em resguardar seus direitos, a recorrente, ao ter ciência do decreto 
expropriante do Governo Federal, extinguiu o contrato de compromisso de compra e 
venda e celebrou contrato de reconhecimento de direitos e cessão de crédito. 
Se no statu quo ante, sob a égide do compromisso de compra e venda não inscrito no 
registro imobiliário, a agravante não detinha direito real oponível erga omnes, autorizando-
a integrar o litisconsórcio passivo, no atual também não o possui. 
O contrato de reconhecimento de direitos e cessão de créditos só tem eficácia e efeitos 
perante os contraentes. 
A Lei Complementar nº 76/93, que dispõe acerca do procedimento contraditório especial, 
de rito sumário, para o processo de desapropriação de imóvel rural, por interesse social, 
para fins de reforma agrária, autoriza, apenas, a citação ou intimação dos entes que 
enumera no artigo 7º para integrar a demanda. ln verbis: 
 Art. 7º. A citação do expropríante será feita na pessoa do proprietário do bem ou de seu 
representante legal, obedecido o disposto no art. 12 do Código de Processo Civil. 
(...) 
 3º Serão intimados da ação os titulares de direitos reais sobre o imóvel desapropriando. 
A agravante não é titular de direito real sobre o imóvel expropriando, nem quando 
promitente comprador e nem, agora, após o distrato do compromisso. Correto, pois, o 
indeferimento para formação do litisconsórcio passivo na ação de desapropriação. 
Outros aspectos podem ser apontados para amparar o indeferimento de pedidos de 
habilitação de cessões de crédito, em ações de desapropriação. Cito dois. Primeiramente, 
a experiência mostra que tais pedidos, muito comuns, costumam tumultuar, 
sobremaneira, o trâmite das ações expropriatórias. Por vezes, os cessionários pedem a 
juntada de dezenas, ou até centenas, de documentos, obstando a evolução do processo, 
que a lei deseja rápida. 
Em segundo lugar, esses retardamentos acabam por causar danos ao património público 
federal. É que, durante qualquer atraso no processamento do feito, o INCRA responde 
pela correção monetária incidente sobre a indenização e, pior ainda, por juros 
compensatórios, que não cessam de fluir. 
Deste modo, o negócio entre particulares finda por gerar graves inconvenientes ao 
interesse público. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.  
 É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 17.979-CE 
Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Agravante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Agravado: BANCO DO ESTADO DO CEARÁ S/A - BEC 
Advogados: DRS. MARIA ELIANE AMARAL M. DE CASTRO E OUTROS (AGRTE.) E 
HENRIQUE 
  BOTELHO ROMCY E OUTROS (AGRDO.) 

EMENTA:  
Agravo de Instrumento. Liminar em mandado de segurança. Obra de construção civil. 
Contribuições previdenciárias. Responsabilidade solidária do dono da obra com o 
construtor. 
Liminar suspensiva da exigibilidade de recolhimento, pelo dono da obra, de contribuições 
previdenciárias devidas pelo construtor, com fundamento na Súmula nº 126 do extinto 
TFR, que preconiza a responsabilidade subsidiária. 
A Lei nº 9.528, de 10.12.97, revogou a mencionada Súmula, ao estabelecer que a 
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solidariedade do dono da obra com o construtor não comporta benefício de ordem. 
Agravo a que se dá provimento. 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto 
anexos, que passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 4 de março de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo 
INSS de decisão proferida nos autos de mandado de segurança, que deferiu liminar para 
que se abstenha de cobrar do BEC – Banco do Estado do Ceará contribuições 
previdenciárias referentes à mão-de-obra utilizada no serviço contratado com a empresa 
Hertz Construções e Instalações Ltda., autorizando, ainda, expedição de certidão negativa 
de débito, caso seja requerida. 
Alegou o agravante que o Banco, contratante, é devedor solidário das contribuições 
previdenciárias devidas pela empresa contratada e que a solidariedade não admite 
benefício de ordem. Ressaltou que as leis que estabeleceram a solidariedade são 
posteriores à Súmula 126 do extinto TFR que cuida da responsabilidade subsidiária do 
dono da obra. Sustentou, ainda, o caráter satisfativo da liminar deferida. 
Em resposta ao recurso, o agravado refutou os argumentos expostos, asseverando que a 
solidariedade já havia sido estabelecida desde o Decreto-lei nº 66/66 e que fora afastada 
pela súmula acima mencionada. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): O BEC - Banco do Estado do Ceará S/A foi 
chamado a responder, a título de devedor solidário, por dívida previdenciária de empresa 
que contratou, por não ter exigido a apresentação das GRPS por ocasião do pagamento 
das faturas. 
A liminar, objeto do presente agravo, deferida nos autos do mandado de segurança 
impetrado pela instituição bancária, amparou-se na Súmula 126 do extinto TFR, que 
estabelecia a responsabilidade subsidiária, nos seguintes termos: 
“Na cobrança de crédito previdenciário, proveniente da execução de contrato de 
construção de obra, o proprietário, dono da obra ou condômino de unidade imobiliária 
somente será acionado quando não for possível lograr do construtor, através de execução 
contra ele intentada, a respectiva liquidação”. 
Entretanto, a mencionada súmula foi revogada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97, que, dando 
nova redação ao inciso VI do art. 30 da Lei nº 8.212/91, ressaltou que a solidariedade do 
dono da obra com o construtor não comporta benefício de ordem. 
Eis a nova redação do citado dispositivo legal: 
“Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias 
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: 
(...) 
VI - o proprietário, o incorporador definido na Lei n° 4.591, de 16 de dezembro de 1964, o 
dono da obra ou condômino da unidade imobiliária, qualquer que seja a forma de 
contratação da construção, reforma ou acréscimo, são solidários com o construtor, e 
estes com a subempreiteira, pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade 
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Social, ressalvado o seu direito regressivo contra o executor ou contratante da obra e 
admitida a retenção de importância a este devida para garantia do cumprimento dessas 
obrigações, não se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de ordem;” 
Não vislumbro, pois, a relevância do fundamento do pedido que ensejou a concessão da 
liminar em primeira instância, tendo em vista que não comportando benefício de ordem, a 
dívida pode ser cobrada de qualquer um dos sujeitos passivos, indistintamente. 
Com essas considerações, dou provimento ao agravo. 
É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 19.065-PE 
Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Agravante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Agravado: MANOEL CARDOSO DE SOUZA 
Advogados: DRS. JOZILDA LIMA DE SOUZA E OUTROS (AGRTE.) 

EMENTA: 
Processual Civil. Agravo de Instrumento. Busca e apreensão de bens. Táxi. Decreto-lei nº 
911/69. 
- Nos contratos de alienação fiduciária em garantia, estando em mora o devedor, a lei 
faculta ao credor a busca e apreensão do bem alienado. 
- Inteligência do art. 3º do Decreto-lei nº 911/69, que foi recepcionado pela Constituição 
Federal de 1988. 
- Agravo provido. 

ACÓRDÃO 
 Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à 
unanimidade, dar provimento ao agravo de instrumento, 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, 29 de outubro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 

RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: O caso é de agravo de instrumento que interpõe a 
Caixa Econômica Federal contra decisão da lavra do MM. Juiz Federal da 9ª Vara da 
Seção Judiciária de Pernambuco que denegou pedido de liminar de busca e apreensão 
de bem oferecido em alienação fiduciária. 
Alega a agravante que o Decreto-lei nº 911/69, que faculta ao credor fiduciário a busca e 
apreensão do bem alienado, foi recepcionado pela novel ordem constitucional, pelo que 
ilegal a decisão agravada. 
Não foi oferecida contraminuta. 
É o relatório. 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Como se observa, entendeu o douto Juiz a 
quo que a busca e apreensão liminar do bem alienado em garantia preconizada pelo 
Decreto-lei nº 911/69 viola o princípio do devido processo legal, insculpido no art. 5º, LV, 
da Constituição Federal. 
O Decreto-lei nº 911, de 1º de outubro de 1969, que estabelece normas processuais 
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sobre alienação fiduciária, dispõe no seu art. 3º, caput e § 1º, que: 
 "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. 
Despachada a inicial e executada a liminar, o réu será citado para, em três dias, 
apresentar contestação ou, se já tiver pago 40% (quarenta por cento) do preço financiado, 
requerer a purgação da mora”. 
Como se vê, o credor fiduciário tem a seu favor a ação autônoma de busca e apreensão 
para reaver o bem que foi objeto do contrato de alienação fiduciária, quando estiver em 
inadimplência o devedor. 
Tal diploma legal, no meu entender, foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, 
pelo que a concessão, via liminar, da busca e apreensão do bem, desde que comprovada 
a mora do devedor, não ofende a garantia constitucional da ampla defesa e do 
contraditório. 
Este, inclusive, é o entendimento do Excelso Pretório, no julgamento do Recurso 
Extraordinário nº 141.320-RS, para o qual o DL 911/69 "não ofende os princípios 
constitucionais da igualdade, da ampla defesa e do contraditório, ao conceder ao 
proprietário fiduciário a faculdade de requerer a busca e apreensão do bem alienado 
fiduciariamente (art. 30, caput). 
Transcrevo, por oportuno, decisão desta Turma, no Agravo de Instrumento nº 12.022-PE, 
assim ementado: 
 "Processual Civil. Agravo de Instrumento. Busca e apreensão de veículo financiado 
mediante alienação fiduciária. Inadimplemento do devedor. 
Agravo de instrumento interposto de decisão que revogou liminar em ação de busca e 
apreensão de bem alienado fiduciariamente. 
É cabível a concessão liminar da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, 
desde que comprovada a mora do devedor, nos termos do art. 3º do Decreto-lei nº 
911/69. 
Agravo improvido”. (Rel. Juiz Ridalvo Costa, j. 14.05.98). 
Com estas considerações, dou provimento ao presente recurso para, assim, reformar a 
decisão agravada. 
É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 19.522-CE 
Relator: O SR. JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE 
Agravante: ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE  SUPERMERCADOS - APES 
Agravado: UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DRS. IVO DE LIMA BARBOZA E OUTROS (AGTE.) 

EMENTA: 
Administrativo. Afixação de preços de produtos. Etiqueta. Código de barras. 
- Em juízo provisório e ante as decisões proferidas liminarmente nos autos do MS 5943-
DF e do MS 5982-DF, impetrados perante o Superior Tribunal de Justiça, reveste-se de 
plausibilidade jurídica o pedido de suspensão dos efeitos do ato administrativo que 
determinou aos estabelecimentos de comércio varejista, que já detêm mecanismo de 
código de barras, a afixação dos preços diretamente em cada uma das mercadorias 
expostas à venda, considerando-se extravasar a razoabilidade com que os atos 
administrativos que impõem obrigações a terceiros, especialmente aos particulares. 
- Agravo de instrumento provido, ratificando-se a tutela antecipada já concedida. Agravo 
regimental prejudicado. 
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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, 17 de dezembro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE – Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE: Cuida-se de agravo de instrumento 
de decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela requerida para o fim de 
absterem-se, a União Federal, o PROCON e o SEDECON, de autuar os estabelecimentos 
dos associados da agravante, pelo fato de estes não estarem afixando os preços de seus 
produtos diretamente em cada uma das mercadorias expostas à venda, como previsto no 
despacho prolatado no Procedimento Administrativo nº 08012.001558/98, pelo Diretor do 
Departamento Nacional de Proteção e Defesa do Consumidor – DNPDC, publicado no 
DOU de 25.05.98. 
Com base em precedentes do TRF da 3ª Região (AG 66322-SP, Rel. Juíza Lúcia 
Figueiredo) e do STJ (AMS 5943-DF, Rel. Min. Hélio Mosimann), foi deferida a tutela 
antecipada substitutiva, da qual a União Federal interpôs agravo regimental. 
Prestadas as informações pelo prolator do despacho agravado, a União Federal 
contraminutou o agravo de instrumento, alegando, em síntese: 
 - impossibilidade do deferimento da tutela antecipada, por existir perigo de 
irreversibilidade do provimento antecipado, vez que milhares de consumidores já terão 
adquirido produtos sem as diretrizes e cautelas impostas pelo Poder Público; 
- caráter satisfativo da liminar deferida; 
- relevância dos argumentos do DNPDC, cujo objetivo é fazer valer o direito do 
consumidor de visualizar, com precisão, o preço do que vai comprar; 
 - não se pode deixar que os comerciantes saiam beneficiados em detrimento de toda a 
coletividade; 
- a Lei 8.078/90 dispõe que são direitos básicos do consumidor a informação adequada e 
clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta da quantidade, 
características, composição, qualidade, preço e garantia (art. 6º, III) e que a oferta e 
apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, 
precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre... preço (art. 31); 
- A manutenção da tutela antecipada causa grave lesão à economia pública, à medida em 
que impede sejam observadas as prescrições do Código de Defesa do Consumidor; 
 - ocorrência de lesão à ordem administrativa, por interferir nas determinações adotadas 
pelo Governo em defesa do consumidor. 
Requereu, pois, a União Federal, o improvimento do agravo de instrumento. 
Regularmente formado o instrumento, vieram-me conclusos os autos. 
É o relatório. 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE (Relator): Assim me manifestei, ao 
analisar o pedido de tutela antecipada substitutiva: 
“Numa análise circunscrita à natureza do provimento imediato ora pleiteado e verificando 
a vasta documentação acostada aos autos, vejo presente a relevância da fundamentação 
expendida pela parte agravante, respaldada que está em precedentes judiciais que 
abrigam a sua tese jurídica, a qual reveste-se de indelével probabilidade de vir a 
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prevalecer ao final julgamento da ação onde foi exarado o despacho ora agravado. 
A razoabilidade jurídica da pretensão recursal da agravante encontra ressonância no 
entendimento, o qual prima facie perfilho, preconizado pela eminente Juíza Lúcia 
Figueiredo, do TRF da 3ª Região, ao apreciar idêntico pleito, manifestando-se nos 
seguintes termos: 
‘Com efeito, o relevante fundamento, a um exame preambular, aparece no momento em 
que despacho do diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor estaria a 
confrontar o Decreto nº 90.595, de 29 de novembro de 1984. 
Ademais, ao que parece, em 16 de junho de 1998, sobreveio a Portaria nº 442 no sentido 
de criar Comissão Especial para propor formas de aperfeiçoamento dos critérios de 
visualização de preços de produtos expostos à venda’. (AG 66322-SP, DJ 16.07.98, p. 
88). 
Não bastasse esses precedentes judiciais a ornar o pleito da agravante, soma-se recente 
decisão emanada do colendo Superior Tribunal de Justiça, da lavra do eminente Ministro 
Hélio Mosimann, nos autos do Mandado de Segurança nº 5943-DF, que deferiu medida 
liminar em favor das Lojas Americanas S.A. e Lojas Brasileiras S.A., de cujo despacho 
colho os seguintes excertos: 
“V – Relevante o fundamento, pela própria natureza da controvérsia, resta o exame do 
segundo requisito. 
VI – Manter a determinação para ser fixado o preço à vista, através de etiquetas ou 
similares, diretamente nos bens expostos à venda, mesmo existindo no local sistema de 
código de barras, implicaria em tornar inócua a medida, se obtido êxito no desfecho do 
mandado de segurança. Vale o raciocínio para a hipótese da eventual imposição de 
penalidades, também prevista. 
VII – Sendo assim, concedo a liminar, a fim de, a exemplo do que já ocorreu na esfera 
administrativa (fls. 73), dilatar o prazo para cumprimento da obrigação pelas postulantes, 
agora até posterior deliberação judicial ou até o julgamento deste mandado. 
VIII – A concessão não impede prossigam as autoridades na ação saneadora, em 
garantia dos direitos do consumidor, coibindo as práticas abusivas, inclusive com a 
lavratura dos “autos de constatação” das irregularidades detectadas, “diante dos 
lamentáveis fatos concretos trazidos ao conhecimento do Ministério da Justiça” (fls. 74). 
IX – Reservo-me para apreciar as alegações de afronta a dispositivos da Constituição 
Federal e ao Código do Consumidor no juízo de mérito; não nesta fase preliminar, de 
cognição sumária”. (DJ 16.08.98). 
Mantendo o mesmo entendimento, defiro o pedido recursal liminar, para conceder, até o 
julgamento deste agravo de instrumento, a tutela antecipada substitutiva”. (Fls. 194/196). 
Como visto, tomei por base precedentes judiciais que me levaram, ao menos em se 
tratando de juízo provisório, a acatar a tese defendida pela agravante. 
A esses precedentes, soma-se a decisão proferida pelo eminente Juiz José Delgado nos 
autos do Mandado de Segurança nº 5982-DF, cujos fundamentos permito-me transcrever: 
 “Em juízo provisório, pelo que não assumo qualquer compromisso com a definição do 
mérito, tenho presentes a fumaça do bom direito e o periculum in mora. 
Há de se considerar, ao meu pensar, extravasar a razoabilidade com que os atos 
administrativos que impõem obrigações a terceiros, especialmente, aos particulares, o 
ato, no momento, sob exame. 
Não se pode desconhecer a realidade que a impetrante, com 200 lojas em todo o território 
nacional, haverá de arcar com grandes recursos financeiros para atender ao determinado 
pela autoridade apontada como coatora. 
Outrossim, ressoa dúvida quanto ao ato apresentar-se coberto pelo princípio da 
legalidade, bem como por ferir determinação constitucional estimuladora da liberdade com 
que a atividade comercial deva ser exercida. Em regra, a intervenção do Estado só se faz 
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necessária e autorizada pela Lei Maior quando há situação excepcional a causar prejuízo 
irreversível à população e, conseqüentemente, afetar a ordem pública. Não tenho, em 
exame preliminar, tais condições como presentes. 
O precedente citado pela impetrante há de ser considerado, especialmente, porque, além 
de tecer razões com boa harmonia com o nosso ordenamento jurídico, favorece a uma 
empresa concorrente da impetrante. Esta, não recebendo o benefício da medida liminar, 
vai sujeitar-se à despesa financeira de urgência, encarecendo o produto, sem que a sua 
concorrente a tanto esteja obrigada”. (DJU-I, de 08.10.98, p. 193). 
Os argumentos trazidos pela União Federal, em sua contraminuta ao recurso, não se me 
afiguram subsistentes ao ponto de infirmarem as razões deduzidas nas decisões 
emanadas do colendo Superior Tribunal de Justiça, as quais demonstram, primae facie, a 
plausibilidade jurídica em derredor da pretensão da agravante. 
Com essas considerações, dou provimento ao agravo de instrumento, ratificando a tutela 
antecipada substitutiva já concedida, e julgo prejudicado o agravo regimental. 
É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 19.583-PE 
Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Agravante: UNIÃO FEDERAL 
Agravado: JEFFERSON ALVES DE OLIVEIRA 
Advogados: DRS. MAX MEDEIROS E OUTRO (AGRDO.) 

EMENTA:  
Processual Civil e Administrativo. Militar vítima de acidente em serviço. Necessidade de 
tratamento das seqüelas. Sustação do ato de licenciamento em tutela antecipada. Agravo 
improvido. 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e examinados estes autos em que são partes a 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, 15 de dezembro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 

RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: A União Federal agrava de instrumento, com 
pedido de suspensão, contra decisão que, nos autos da ação ordinária de reforma, 
concedeu tutela antecipada, no sentido de determinar ao agravado a permanência como 
adido nos quadros funcionais do 72º Batalhão de Infantaria Motorizado, com o objetivo de 
ser submetido ao tratamento adequado, visando corrigir as seqüelas decorrentes de um 
acidente, até o julgamento do pleito de reforma, objeto principal da ação ordinária. 
A agravante sustenta que o agravado procurou fazer crer que foi dispensado dos quadros 
do Exército, em razão de acidente ocorrido em serviço, em 1995, quando servia em 
Angola. Afirma que o Boletim nº 049, de 13.04.98, deixou claro que o mesmo foi 
licenciado por término de tempo de serviço, conforme autorizado na legislação militar em 
vigor. 
Pedido de suspensão indeferido, fls. 22. 
Agravo Regimental pela União Federal, fls. 25. 
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É o relatório. Peço dia para julgamento. 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): Na decisão atacada, o MM. Juiz 
Federal determina o reengajamento do autor no serviço do Exército, para tratamento das 
seqüelas decorrentes de acidente ocorrido quando se encontrava em missão, em Angola. 
Ao invés, a agravante pretende seja mantido o ato de licenciamento, que considera o 
promovente recuperado. 
A razão do provimento antecipatório é evidente: o autor necessita de prosseguir o 
tratamento e, no curso da ação, busca provar a invalidez que resultaria em reforma por 
acidente de serviço. Cuida-se de hipótese em que os fatos estão documentalmente 
provados, o direito é inequívoco e há perigo de demora. 
Nego provimento ao agravo. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 36.903-AL 
Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMÓVEIS - CRECI 
Apelada: CASA GRANDE IMOBILIÁRIA LTDA. 
Advogados: DRS. BENJAMIN DE BRICIO M. DE OMENA (APTE.) e ARLINDO RAMOS 
JÚNIOR (APDO.)  

EMENTA:  
Embargos à execução. Ausência do número de registro no Conselho Regional de 
Corretores de Imóveis em publicação de anúncio nos classificados de jornal. 
Demonstração da não culpabilidade do anunciante. Falha do órgão de imprensa. 
Apelação improvida. 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à 
unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, na forma do 
relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante 
do presente julgado. 
 Recife, 1º de outubro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 

RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: O caso é de embargos opostos por Casa Grande 
Imobiliária Ltda. à execução que lhe é movida pelo CRECI - Conselho Regional dos 
Corretores de Imóveis, em face de Certidão da Dívida Ativa decorrente de multa aplicada 
pela ausência do número de registro da embargante em anúncio de jornal publicado na 
Gazeta de Alagoas. 
O MM. Juiz Federal da 4ª Vara da Seção Judiciária de Alagoas deu 
pela procedência do pedido, declarando insubsistente a penhora, por entender que a 
embargante não poderia ser responsabilizada por “atos aos quais não deu ensejo à sua 
ocorrência e que independem de sua participação”. 
Condenou, ainda, o embargado no ressarcimento das custas processuais e ao 
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da 
causa. 
lnconformado, recorre o CRECI, alegando, em suma, ter a embargante infringido o art. 20, 
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IV, da Lei nº 6.530/78. Alfim, pugna pela reforma do decisum, inclusive quanto à verba 
honorária. 
É o relatório. 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Como se infere dos autos, alega a 
embargada que a embargante, na condição de empresa devidamente inscrita no CRECI, 
publicou alguns anúncios no Jornal Gazeta de Alagoas sem fazer inserir o número de 
registro no Conselho, infringindo, destarte, o art. 20, IV, da Lei nº 6.530/78, in verbis: 
 Art. 20 - Ao Corretor de Imóveis e à pessoa jurídica inscritos nos órgãos de que trata a 
presente lei é vedado: 
 ............................................................................................................ 
IV - fazer anúncio ou impresso relativo à atividade profissional sem mencionar o número 
de inscrição;" 
 Em sua defesa, sustenta a embargante que “sempre anuncia com o número de seu 
respectivo CRECI, entretanto, por diversas vezes, o jornal responsável se esqueceu de 
colocá-lo”. 
O documento de fls. 07 dos autos, expedido pelo Jornal, reconhece que a falha da 
publicação é de sua inteira responsabilidade, uma vez que a embargante "é participante 
ativa” das páginas de classificados e sempre fornece o número do CRECI. 
Realmente, não vislumbro imputar-se a responsabilidade da publicação do anúncio sem o 
devido número de registro à embargante, em face da falha de outrem, in casu, o Jornal 
Gazeta de Alagoas. 
Daí, penso que a sentença está coberta de razão, ao asseverar: 
 "A ratio legis, inquestionavelmente, é evitar que pessoas ou empresas, que não estejam 
inscritas regularmente no CRECI, veiculem anúncios sobre atividades privativas de 
corretores de imóveis, visando impedir a própria publicação, ou seja, cortando o mal pela 
raiz. 
O caso dos autos, entretanto, como se vê, é bem outro, vez que a embargante é 
regularmente inscrita no CRECI, como não tendo sentido deliberadamente omitir tal 
inscrição, se, efetivamente, a tem regularmente, como se vê da procuração ad judicia de 
fls. 04, sob nº 481 J. 
Assim, a tanto não chega o dispositivo legal, a ponto de adotar a responsabilidade sem 
culpa, por fato de terceiro”. (Fls. 20). 
Com essas considerações, nego provimento à apelação, mantendo a sentença pelos seus 
bem apresentados fundamentos. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 83.540-PE 
Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelantes: LUCIANO DA CUNHA SILVA E OUTROS 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DRS. SELMA MARIA GOMES DA COSTA E OUTRO (APTES.) 

EMENTA:  
Civil. Ação demolitória. Patrimônio histórico. Edificação que substituiu casas demolidas. 
Inexistência de benfeitorias. 
1. São as benfeitorias acessórios de uma coisa principal. A construção que é erguida no 
lugar de duas casas completamente demolidas não se constitui benfeitoria destas, que já 
não mais existem. 
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2- Apelação improvida. 

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

RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Trata-se de ação demolitória proposta pela União 
contra Luciano da Cunha Silva e outros, por terem estes edificado, em área do Parque 
Histórico Nacional dos Guararapes, construção de alvenaria sem o devido consentimento 
da Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 
Sentença que julgou o pedido procedente, com base na prova pericial que confirmou a 
ilegalidade da edificação. 
Interpuseram os réus embargos de declaração, alegando não ter sido analisado o pedido 
de retenção do bem até a indenização das benfeitorias úteis e necessárias. 
Foram os embargos julgados improcedentes. 
Apelam os réus para este Tribunal com o fulcro de anular a sentença, por não ter o 
Magistrado fundamentado por que não lhes foi deferida a retenção do imóvel até a 
indenização das benfeitorias realizadas ou a sua reforma para incluir a retenção e a 
indenização pretendidas. 
É o relatório. 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Pleitearam os réus a retenção do imóvel, 
até que sejam pagas as benfeitorias úteis e necessárias. 
O Código Civil assim define os tipos de benfeitorias: 
 “Art. 63. As benfeitorias podem ser voluptuárias, úteis ou necessárias: 
 § 1º. São voluptuárias as de mero deleite ou recreio, que não aumentam o uso habitual 
da coisa, ainda que a tornem mais agradável ou sejam de elevado valor. 
§ 2º. São úteis as que aumentam ou facilitam o uso da coisa. 
§ 3º. São necessárias as que têm por fim conservar a coisa ou evitar que se deteriore”. 
Ficou comprovado nos autos que existiam duas casas que foram completamente 
demolidas para dar lugar a galpões de comércio. Esta foi a obra contra a qual se insurgiu 
a União. 
Argumenta a apelada em suas contra-razões: 
 “Cuida-se, na espécie, não de aspectos possessórios concernentes àquela área, mas da 
ilegalidade da demolição e edificação em sítio que, além de pertencer ao domínio da 
União, é objeto de tombamento pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Pleitear 
indenização de tais ‘benfeitorias’, não fosse procedimento apenas protelatório, pareceria 
brincadeira de total impertinência, sabendo-se que os réus construíram a edificação em 
alvenaria, mesmo tendo sido advertidos pela Direção do Parque Histórico Nacional dos 
Guararapes, em13.08.87 (fls. 06)”. 
De fato, às fls. 06, há ofício da Diretoria Executiva do Parque Histórico Nacional dos 
Guararapes, advertindo sobre a ilegalidade da construção que, à época, estava em 
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andamento. 
 São as benfeitorias acessórios da coisa principal (art. 62 do CC). Não se trata a 
construção dos referidos galpões de comércio de benfeitoria de uma construção acessória 
à construção principal, uma vez que a coisa original, as duas casas primitivas, foram 
totalmente demolidas. Consubstancia-se tal construção em obra nova, diversa da original. 
Como realizada sem o devido consentimento da Secretaria do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional, e até mesmo ignorando as advertências sobre a ilegalidade da 
construção em andamento (doc. de fls. 06), escorreita a decisão apelada. 
Quanto à alegada existência de omissão na sentença sobre as benfeitorias, trago à 
colação trechos do decisum que contradizem essa assertiva: 
 “A comInação é, pois, de todo consentânea com o circunstanciamento da causa, em 
síntese, proclamado pela peritagem, e, evidentemente, não obstacularizado em provas e 
argumentos pela parte demandada, de que a edificação... consistiu na substituição de 
duas casas por galpões de comércio...; e de que, por todos estes fatores, o argumento 
defendente de que a edificação constituiu mera melhoria em conservação para evitar risco 
de vida, inclusive, era ilusório e, pois, claramente improcedente”. 
 Ante o exposto, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 94.632-PB 
Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelado: NIVALDO DE MOURA PEREIRA 
Advogados: DRS. RAIMUNDO LUCIANO MENEZES JÚNIOR E OUTROS (APTE.) ÁLVARO 
JOSÉ H. 
   FILGUEIRAS D’AMORIM E OUTROS (APDO.) 

EMENTA: 
Previdenciário. Processual Civil. Ex-ferroviário. União. INSS. Existência de litisconsórcio 
passivo necessário. Sentença. Nulidade acolhida. 
- Se o benefício previdenciário de ex-ferroviário é, por força de lei, complementado pela 
União, qualquer alteração no valor pago pelo INSS repercutirá sobre tal complementação, 
pelo que se faz mister a presença da União como litisconsorte passiva necessária. 
- Apelação provida. Sentença anulada. 

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 
julgado. 
Recife, 17 de dezembro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA – Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Trata-se de apelação interposta pelo INSS contra a r. 
sentença que julgou procedente em parte o pedido, condenando o Instituto réu a proceder 
à revisão do benefício previdenciário, com o pagamento de prestações vencidas e 
vincendas. 
Argumenta o apelante que a sentença deve ser anulada em virtude de não ter sido citada 
a União Federal para compor a lide, nos termos do que dispõe art. 47 do Código de 
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Processo Civil, posto que “nos termos da Lei 8.186/91 é encargo da União o pagamento 
de complementação a aposentadorias de ex-ferroviários, como é o caso do autor, a fim de 
que seja seu benefício mantido em valor idêntico ao da remuneração do cargo 
correspondente ao pessoal em atividade na RFFSA. 
Apresentadas as contra-razões, subiram os autos. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Os argumentos da apelação do INSS 
voltam-se exclusivamente para a necessidade da anulação da r. sentença pela não 
citação da União como litisconsorte passiva necessária, nos termos do art. 47 do Código 
de Processo Civil, que dispõe: 
“Art. 47. Há litisconsórcio necessário, quando, por disposição de lei ou pela natureza da 
relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes; caso 
em que a eficácia da sentença dependerá da citação de todos os litisconsortes no 
processo. 
Parágrafo único. O juiz ordenará ao autor que promova a citação de todos os 
litisconsortes necessários, dentro do prazo que assinar, sob pena de declarar extinto o 
processo”. 
A MM. Juíza sentenciante, apreciando a questão, decidiu: 
 “Não enxergo a necessidade da presença da União no pólo passivo da relação 
processual, uma vez que o reajuste pleiteado nos autos diz respeito tão-somente às 
parcelas mantidas pelo promovido, as quais não teriam sido reajustadas de acordo com 
os índices de aumento do salário mínimo. Por conseguinte, rejeito o pedido do INSS, no 
que pertine ao chamamento da União para integrar a lide”. 
Diz a doutrina em lição básica que o litisconsórcio necessário é aquele cuja formação as 
partes não podem, ao seu talante, dispensar, tendo em vista que o direito posto em litígio 
vincula ou tem interesse para uma pluralidade de pessoas. 
Discorrendo sobre o tema, leciona Arruda Alvim: 
“No litisconsórcio decorrente da indispensabilidade da propositura da demanda contra 
todos, porque todos estejam ligados à relação jurídica, a lei processual dispõe que toda 
vez que a sentença tenha, à luz dessa hipótese, necessariamente que produzir efeitos em 
face de diversas pessoas, todas deverão ser citadas. Neste caso incumbe ao juiz verificar 
se todos aqueles serão afetados pela sentença, num eu em ambos os pólos do processo. 
Não ocorrendo isto, deverá determinar a respectiva integração ao processo, mesmo 
ativamente; e, passivamente, por certo, sob pena de, não cumprida essa sua 
determinação in tempore (arts. 47, parágrafo único, e 267, XI), vir a dar pela extinção do 
processo, sem julgamento do mérito”. 
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª edição, Editora Revista dos Tribunais, vol. 2, p. 
98). 
No caso em tela, o benefício recebido pelo autor, ex-ferroviário, de acordo com a Lei 
8.186/91, é complementado pela União, representado tal complemento pela diferença do 
que é pago pelo Instituto Previdenciário e o salário que é percebido pelos ferroviários em 
atividade. 
Desta forma, qualquer alteração no valor pago pelo INSS vai ter incidência direta sobre a 
complementação que é de responsabilidade da União, o que, sem dúvida, modificará o 
equilíbrio da situação jurídica estabelecida, fazendo surgir o interesse da União na nova 
relação criada ou alterada quando da prolação da sentença. 
Nesse sentido trago à baila decisão proferida por esta eg. Turma, tendo como Relator o 
eminente Juiz Francisco Falcão: 
“Previdenciário. Ex-ferroviário. Processo Civil. Litisconsórcio necessário entre a União e o 
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INSS. Sentença. Anulação. 
- Alterações no benefício pago pelo INSS vão repercutir no complemento pago pela 
União, pelo que há litisconsórcio passivo necessário”. (AC 94633-PB, j. 30.05.96, DJ 
21.06.96). 
Enfrentando tema semelhante, assim decidiu o eg. TRF da 4ª Região: 
“Administrativo. Ferroviários. Complementação de proventos. Retroação a período 
anterior. União Federal. Ausência na lide. Litisconsórcio passivo necessário. Sentença. 
Nulidade. 
1. Se a pretensão dos autores é no sentido de receber diferenças de complementação de 
aposentadoria, faz-se necessária a integração da União Federal na lide, na qualidade de 
litisconsorte passiva necessária, porquanto é ela quem arca com os ônus financeiros da 
complementação do benefício fruído pelo ferroviário e pago através do INSS. 
2. Preliminar de nulidade absoluta acolhida”. (AC 16989-MG, Rel. Juiz Aldir Passarinho 
Jr., 1ª Turma, TRF 1ª Região, DJ 20.02.95). 
Vislumbra-se, assim, a necessidade de que a União integre a lide como litisconsorte 
passiva necessária. 
Diante do exposto, dou provimento à apelação, para anular a r. sentença, retornando os 
autos ao Juízo de origem para que se promova a citação da União, nos termos do art. 47 
do CPC. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 95.020-CE 
Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT 
Apelado: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE CORREIOS E 
TELÉGRAFOS/CE 
Advogados: DRS. ROBERTO MAIA DE OLIVEIRA E OUTROS (APTE.) E JOSÉ MARIA 
ROCHA NOGUEIRA 
  E OUTRO (APDO.) 

EMENTA: 
Sindicato de empregados em empresa pública. Número excessivo de diretores. 
Estabilidade temporária. Abuso de direito. 
1. A proibição de intervenção do Poder Público na organização e funcionamento do 
Sindicato é de caráter administrativo e não se confunde com "proibição de intervenção da 
Lei". Esta é sempre presente em todos os escaninhos da vida em sociedade e ninguém 
está fora ou acima dela, constituindo mesmo o elemento fundamental do the rule of law ou 
Estado de Direito. 
2. O Sindicato que viola o disposto no art. 522 da CLT e cria uma Diretoria com número 
desmesurado de integrantes, com vistas à obtenção de "estabilidade temporária" para os 
mesmos, pratica ato abusivo em flagrante violação do Direito, insusceptível de ser 
jurisdicionalmente protegido. 
3. Apelação provida. 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, dar provimento à apelação, nos termos do relatório, voto e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 17 de dezembro de 1998 (data do julgamento). 
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JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 

 RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: A ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 
através de sua Diretoria Regional no Estado do Ceará, ingressou com ação declaratória 
visando fosse judicialmente reconhecida a inexistência de relação jurídica entre ela e o 
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos/CE, "que obrigue a 
autora a aceitar como titulares e suplentes da administração do SINTEC/CE os dirigentes 
eleitos em número excedente àquele estabelecido no art. 522 da CLT", assim como, 
também, a "declaração de nulidade da eleição que escolheu referidos dirigentes", visto ter 
ocorrido a infringência dos artigos 517, parágrafo 2º, 522 e 523 do estatuto laboral. 
Houve contestação, alegando o Sindicato que o art. 522, assim como outros dispositivos 
da CLT referentes à fundação e organização dos sindicatos, estavam revogados face à 
disposição contida no art. 8º, inciso I, da Constituição Federal de 1988, que vedou a 
"interferência ou intervenção do Poder Público" naqueles dois momentos da vida das 
instituições laborais. 
Concluída a instrução, o MM. Juiz de 1º grau prolatou sentença, julgando o pedido 
improcedente e condenando a autora nas penas da sucumbência. 
O vencido apelou e não houve contra-razões do apelado. 
Os autos subiram a esta Corte. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): O interesse da apelante na propositura da 
ação declaratória reside no fato de que o SINTEC/CE, através do expediente de eleger 
uma Diretoria com 34 membros, excessivamente superior ao estabelecido no art. 522 da 
CLT, que é de 10 membros, estendeu o benefício da estabilidade a um número 
desmesurado de servidores da autora, em clara violação do que manda a Lei e em 
evidente prática de abuso de direito. 
A defesa do apelado consistiu em argüir a revogação do referido dispositivo da CLT em 
virtude do mandamento contido no art. 8º, I, da Constituição Federal, que tem o seguinte 
teor: 
"A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de Sindicato, ressalvado o 
registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção 
na organização sindical”. 
O MM. Juiz a quo acolheu o argumento mas, curiosamente, usou de fundamentação que 
milita exatamente ao contrário da conclusão a que chegou, e que aqui transcrevo, porque 
deixa claro o tipo de abuso de direito que foi praticado pelo apelado: 
"Talvez se imagine que, sendo defeso ao Poder Público interferir na organização sindical, 
os sindicatos poderiam, em análise última, nomear como diretores e representantes até 
mesmo todos os seus associados, beneficiando-os, a partir dessa autêntica teratologia 
administrativa, com a estabilidade provisória. 
Data vênia, penso que não há esse risco; mesmo os sindicatos não se podem desapegar 
do dever de serem eficientes; e nenhuma agremiação poderá pretender-se como tal, se 
organizar-se de forma paquidérmica, mastodôntica, despropositadamente avantajada”. 
(Grifei). 
Acontece que foi exatamente isto o que fez o apelado: desprezou o dever de ser eficiente 
e organizou a sua Diretoria de "forma paquidérmica, mastodôntica, despropositadamente 
avantajada", procurando beneficiar o maior número possível de seus associados, "a partir 
dessa autêntica teratologia administrativa", como diz o próprio MM. Julgador a quo, "com 
a estabilidade provisória". 
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Não me parece que a vigência do art. 522 da CLT venha a se chocar com o art. 8º, inciso 
I, da Constituição, porque não há como confundir "intervenção do Poder Público" sem 
base na Lei, com "intervenção do Poder Público" baseada na Lei. 
Em outras palavras e mais explicitamente: a "intervenção do Poder Público" não se 
confunde com a "intervenção da Lei". 
A organização das sociedades anônimas, tanto quanto a organização dos Sindicatos, está 
a salvo da "interferência ou intervenção do Poder Público", mas isto não significa que a 
Lei das Sociedades Anônimas não possa dispor minuciosamente, como de fato e de 
direito dispõe, a respeito de sua organização e do seu funcionamento, chegando a 
detalhes, que por serem detalhes não deixam de ser importantíssimos, como o da 
distribuição do dividendo mínimo e percentual de lucros destinados às reservas. 
A Lei das S/A chega, até mesmo, a prescrever o modelo contábil que há de ser seguido 
na elaboração do seu balanço e a estabelecer a obrigatoriedade de sua publicação em 
órgão de imprensa de grande circulação. Nem por isso se tem como violada a proibição 
de intervenção do Poder Público na organização e funcionamento das sociedades 
anônimas ou de qualquer outra entidade civil ou comercial. 
A intervenção do Poder Público é de natureza administrativa e diz respeito ao exercício do 
Poder de Polícia. Este se exerce nos estritos termos da Lei, da qual é derivado. Ora, no 
caso, o exercício deste Poder está vedado no que se refere à sua fundação e à sua 
organização, tal como sucede com as demais pessoas jurídicas. 
A introdução do dispositivo constitucional específico para os Sindicatos se deveu ao fato 
de que no regime anterior eles estavam sujeitos ao Poder de Polícia da Administração no 
que se referia à sua fundação e à sua organização, ao contrário do que sucedia com as 
demais pessoas jurídicas. 
Havia mesmo a teoria, no Direito do Trabalho, de que os Sindicatos eram pessoas 
jurídicas de Direito Público, órgãos paraestatais, ou seja, espécies de repartições públicas 
auxiliares do Ministério do Trabalho. Esta era, entre outros, a teoria esposada na cátedra 
de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito do Recife pelo saudoso Professor Gentil 
Mendonça e pelo seu culto assistente, o Professor Solano Magalhães, sempre lembrado 
Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, com sede nesta capital. 
A Constituição de 1988 acabou com semelhante anomalia ao prescrever para os 
Sindicatos o mesmo regime das demais pessoas jurídicas de Direito Privado, situando-os 
como tal. 
Referida intervenção do Poder de Polícia da Administração no que se refere à fundação e 
funcionamento de pessoa jurídica de Direito Privado, não se confunde com as prescrições 
legais que presidem referidos momentos da sua existência. 
Estatuir formas de comportamento ou procedimento constitui o próprio cerne da norma 
jurídica. Sem o comando e sem a sanção, os dois elementos fundamentais da estrutura 
interna da norma jurídica, estaríamos diante de normas técnicas ou de normas morais, 
que constituem simples recomendações ou declarações de intenções, mas não 
estaríamos diante de normas jurídicas. 
Todos os integrantes da comunhão social, sejam eles pessoas físicas ou pessoas 
jurídicas, têm o seu procedimento público ou particular jungido aos mandamentos da Lei. 
Ninguém, nem mesmo os príncipes, estão fora ou acima da Lei. 
De forma que confundir a "proibição de intervenção do Poder Público" com a "proibição da 
intervenção da Lei" na organização e funcionamento dos Sindicatos ou de qualquer outro 
tipo de pessoa física ou jurídica, é coisa que não se coaduna com os princípios basilares 
que regem a existência do Estado de Direito. 
Aliás, não se coaduna nem mesmo com o senso comum. 
O procedimento do apelado, procurando elidir a Lei, através de expediente astucioso para 
conferir a um número despropositado de seus associados vantagens e privilégios 
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inerentes ao correto exercício da atividade sindical, constitui claro abuso de direito que 
não pode ser acobertado pelo manto da proteção jurisdicional. 
Assim, meu voto é no sentido de dar provimento à apelação e reformar a douta sentença 
apelada, invertendo-se o ônus da sucumbência. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 96.194-PE 
Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelantes: JOSEMAR SEVERINO DE FRANCA E OUTROS 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogado: DR. VIRGÍNIO BATISTA FERREIRA (APTES.) 

EMENTA: 
Administrativo, Civil e Processual Civil. Interdito possessório. Posse de bem público. 
Impossibilidade. 
- Agravo retido contra o deferimento do benefício da assistência judiciária aos apelantes 
depois da prolação da sentença. 
- Nada impede que alguém tenha condições econômicas quando do ingresso em Juízo e 
depois, já com a ação em curso, venha a perder referidas condições, passando a 
necessitar do benefício da justiça gratuita. 
- São meros detentores, e não possuidores, os que ocupam imóveis públicos. Se são 
beneficiários de permissão, devem desocupar o imóvel tão logo a devolução lhes seja 
reclamada pelo agente da Administração investido na utilização, em serviço público, do 
mesmo. 
- Havendo resistência do detentor, é indeclinável dever da autoridade administrativa, 
máxime sendo ela da administração militar, em cujo exercício as necessidades de ordem 
e segurança sobrelevam, requerer as prontas medidas judiciais cabíveis. 
- Agravo retido e apelação improvidos. 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento ao agravo e à apelação, nos termos do relatório, voto e 
notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 17 de dezembro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 

RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Josemar Severino de França e outros ingressaram 
com "interdito proibitório" visando a impedir que a União Federal, através da 10ª Brigada 
de Infantaria Motorizada, os expulse das casas e respectivos terrenos que ocupam dentro 
da área onde tem sede a referida unidade militar. 
Alegam residir no local há muitos anos, desde que referida área, de propriedade da 
União, era ocupada por repartições do Ministério da Agricultura, sendo que a maioria dos 
moradores são viúvas, parentes e descendentes de funcionários aposentados, já 
falecidos, do referido Ministério. Acrescentam que, há cerca de 17 anos, contados a partir 
da propositura da ação, a área passou do Ministério da Agricultura para o Ministério do 
Exército, e que, desde então, vêm sendo perturbados com constantes ameaças de 
despejo, corte de energia elétrica, suspensão de fornecimento d'água e outros 
constrangimentos, além da enorme perturbação que sofrem em virtude dos constantes 
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exercícios militares, inclusive com treinamento de manejo e disparo de armas de fogo. 
Alegam ainda que, de início, foi-lhes oferecida uma indenização, consistente na doação 
de uma casa construída pelo SFH, para que saíssem, mas, como a promessa não se 
concretizou, os autores permanecem até hoje no local, ocupando como próprios os 
terrenos da União. 
O MM. Juiz a quo, "com base na fungibilidade das medidas recursais e no caráter 
instrumental que possui toda medida liminar (resguardo do resultado útil do processo)", 
consoante suas próprias palavras, não concedeu o "interdito proibitório" mas, sim, o 
interdito possessório de "manutenção de posse" initio littis. 
Houve contestação em que a União alegou irregularidade do procedimento e inexistência 
de ameaça de turbação ou esbulho, pedindo que a ação fosse julgada improcedente na 
sua totalidade. Juntou os documentos de fls. 36/44. 
Ao final foi prolatada sentença negando o pedido e condenando os autores nas penas da 
sucumbência. Em síntese, fundamentou-se em que o imóvel é de propriedade da União, 
conforme reconhecem os próprios autores, além de ser impossível a aquisição de imóveis 
públicos por usucapião. Assinalou ainda a inconciliabilidade da permanência de 
residências de civis em área de aquartelamento. Todavia, manteve a liminar concedida 
para que produzisse seus efeitos até que fosse proferida a decisão de 2º grau. 
Já na fase da apelação, os autores requereram os benefícios da justiça gratuita para 
terem dispensadas as despesas com o preparo de sua apelação, o que lhes foi deferido, 
tendo a União interposto agravo retido nos autos para preliminar conhecimento da 
instância recursal quando do julgamento da apelação dos vencidos. 
Os autores contra-arrazoaram o agravo e apelaram quanto ao mérito, tendo a União 
também contra-arrazoado o recurso dos mesmos. 
Subiram os autos a esta Corte, onde foi aberta vista ao Ministério Público, e este, na 
pessoa do culto Procurador da República Dr. Miécio Oscar Uchôa Cavalcanti Filho, 
ofereceu substancioso parecer em total apoio à sentença apelada, assim como também à 
decisão de conceder aos vencidos o benefício da justiça gratuita já na fase recursal. 
É o relatório 

VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): A situação é surrealista. 
Um vasto complexo militar, às margens da BR 232, Km 10, no bairro do Curado, situado 
no Grande Recife, onde, além da 10ª Brigada de Infantaria Motorizada, também 
funcionam o Comando Militar do Nordeste e o Comando da 7ª Região Militar, tem o seu 
interior ocupado por algumas famílias de civis que nenhum vínculo possuem com o 
serviço público civil ou militar, e lá permanecem desafiando as ordens da Administração 
para que evacuem a área sobre a qual não possuem qualquer direito à permanência. 
Penso que, se por um lado deve-se louvar o alto grau de tolerância das autoridades 
militares enquanto pessoas humanas, por outro lado deve-se-lhes censurar referida 
tolerância enquanto gestores da coisa pública, e, frise-se, de coisa pública militar, em cuja 
gestão os naturais cuidados devem ser redobrados dada a indeclinável necessidade de 
segurança que, sobre ser comum ao exercício de toda e qualquer atividade, sobretudo à 
atividade administrativa, adquire ela o sentido de absoluta prioridade quando se cuida do 
exercício da atividade militar. 
Tenho para mim que referida situação absurda, e de certo modo anárquica, desrespeitosa 
e perigosa, com graves prejuízos à ordem que deve imperar na gestão da coisa pública, 
poderia ter sido resolvida há muito mais tempo se tivesse havido um maior empenho das 
ilustres autoridades castrenses, sobretudo no que diz respeito ao capítulo das 
indenizações. 
Infelizmente não é aqui o lugar próprio para se discutir do cabimento ou não de 
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indenização aos autores, o que terá de ser feito através de ação própria, se uma mais 
rápida solução não for obtida na via administrativa, muito mais adequada e recomendável 
para se resolver o assunto, sem mais prejuízo à ordem pública. 
Feitas estas considerações, aprecio primeiro o agravo da União, por ser prejudicial ao 
conhecimento do apelo dos vencidos. Volta-se contra o deferimento do benefício da 
assistência judiciária aos apelantes depois da prolação da sentença. Não vejo 
procedência no mesmo. Nada impede que alguém tenha condições econômicas quando 
do ingresso em Juízo e depois, já com a ação em curso, venha perder referidas 
condições, passando a necessitar do benefício da justiça gratuita. A Lei, prevendo tal 
hipótese, foi enfática ao preceituar a possibilidade da concessão do mencionado benefício 
já no curso da ação (art. 6º da Lei nº 1.060/50). A ausência de prova do estado de 
pobreza não é causa de indeferimento do benefício, tendo em vista que a lei permite o 
seu gozo mediante simples afirmação do assistido de que não está em condições de 
pagar as despesas respectivas (art. 4º). 
Assim, preliminarmente, conheço do agravo e nego-lhe provimento. 
Quanto ao mérito, não merece reparos a douta sentença apelada. 
É velho o princípio de que não pode haver posse, no sentido civilístico, de bens públicos. 
Ainda no tempo do Brasil Reino Unido, foi promulgado pelo Rei D. João VI, em 1818, o 
célebre Alvará Real sobre a pretensão de particulares à aquisição de terras públicas 
através de édito pretoriano que lhes reconhecesse posse ad usucapionem sobre as 
mesmas; era enfático ao declarar que se podia haver posse de uns vizinhos para com 
outros vizinhos, jamais poderia ela haver sobre os bens da Coroa, porque esta tinha a 
propriedade e a posse declaradas na lei. 
De lá para cá, excepcionando-se o turbulento período que mediou entre a Proclamação 
da República e a edição do Código Civil em 1916, quando a matéria foi novamente posta 
nos seus devidos lugares, tanto a lei como a doutrina e a jurisprudência têm se mantido 
uniformes no sentido de que não há posse ad usucapionem ou ad interdicta de bens 
públicos, mas simples detenção, de natureza precária e, quando não viciosa, decorrente 
de mera permissão. 
Neste sentido é lapidar o trecho da sentença do culto e eficiente julgador a quo, Dr. Hélio 
Silvio Ourem Campos, que me permito citar: 
"Nos termos do art. 497, CC, deve-se considerar que não induz à posse atos de mera 
permissão. Logo, o que os requerentes possuem é a detenção (CC, art. 487) e, por isto, 
sujeitos a tantas restrições, porquanto se encontram em relação de dependência em face 
de um proprietário que também é possuidor, e que pretende, desde há muito, investir-se 
plenamente em seus direitos de proprietário". (CC, art. 524). 
O pensamento do ilustre Julgador de primeiro grau acha-se perfeitamente afinado com o 
célebre acórdão do Supremo Tribunal Federal, proferido nos anos 40 pela voz do seu 
eminentíssimo relator, o saudoso Ministro Orozimbo Nonato, honra das letras jurídicas 
nacionais, o qual ensinou de forma irretorquível que a posse de bens públicos não é 
posse no sentido civilístico porque falta-lhe, para tanto, o elemento "N" da fórmula de 
Jhering, degradando-se em simples detenção. 
De notar que, no caso, concorre ainda uma circunstância de enorme relevância que o 
ilustre Julgador, Dr. Ourem Campos, com grande elegância, precisão jurídica e clareza de 
pensamento, destacou de forma cristalina: é que os detentores acham-se "em relação de 
dependência em face de um proprietário que também é possuidor e que pretende, desde 
há muito, investir-se plenamente em seus direitos de proprietário". 
É exatamente daí que vem a minha estranheza diante do fato de não haverem as dignas 
autoridades administrativas militares se antecipado, com vistas a uma rápida solução da 
controvérsia, propondo as medidas legais cabíveis para a proteção da propriedade 
pública, deixando que as coisas chegassem a este ponto. 
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Não há, portanto, qualquer direito a amparar a pretensão dos apelantes, salvo o de 
possível indenização a ser pleiteada pelas vias próprias. 
Cabe, assim, cassar a liminar possessória, cautelarmente concedida initio littis e mantida 
quando da prolação da sentença, assim como negar provimento ao agravo da União e à 
apelação dos autores, confirmando a douta sentença apelada. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 98.202-AL 
Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelada: MARIA JOSÉ DE FARIAS BARROS 
Advogados : DRS. AUTA FRANÇA DE OLIVEIRA NEMÉZIO E OUTROS  (APTE.) E JORGE 
LUCIMAR NÉRI E 
  OUTROS (APDA.) 

EMENTA:  
Processual Civil. Tributário. Execução de sentença. Imposto de Renda retido 
indevidamente. Maior de sessenta e cinco anos. Responsabilidade tributária. Sujeito ativo 
da exação. Devolução. Ilegitimidade do INSS, órgão arrecadador do tributo. Legitimidade 
da União Federal. 
1. Preceitua a Constituição Federal que nos termos e limites fixados em lei não incidirá 
Imposto de Renda sobre os rendimentos decorrentes de aposentadoria e pensão de 
pessoa com idade superior a sessenta e cinco anos. Art. 153, § 2º, inciso II, da CF/88. 
2. A fonte pagadora da renda, em sendo obrigada a reter na fonte e recolher o Imposto de 
Renda, assume a posição de responsável pelo tributo. 
3. O sujeito ativo na exação é aquele a quem o legislador outorgou capacidade para exigi-
lo. No caso do Imposto de Renda, será sempre a União Federal. 
4. O Código Tributário Nacional acolheu o preceito contido no art. 964 do Código Civil 
Brasileiro, segundo o qual “Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido, fica 
obrigado a restituir”. 
5. Na hipótese dos autos, tendo a União Federal, através do Instituto Nacional do Seguro 
Social – INSS, recebido o Imposto de Renda, retido indevidamente, é a mesma parte 
legítima para proceder à pretendida devolução. 
6. 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, por unanimidade, dar provimento à 
apelação e à remessa oficial, anulando a sentença e determinando que a autora promova 
a citação da União, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 2 de fevereiro de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Cuida a hipótese de apelação interposta à 
sentença de fls. 122/123, da lavra do MM. Juiz Sebastião José Vasques de Moraes, da 4ª 
Vara/AL, que concluiu por extinguir a execução, em face do pagamento efetuado pela 
autarquia. 
Às fls. 126/127 dos autos, a exeqüente interpôs embargos de declaração, argüindo que a 
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sentença foi omissa, posto que não se pronunciou sobre o pedido de devolução de 
Imposto de Renda retido indevidamente na fonte, tendo em vista que a credora é maior de 
65 (sessenta e cinco) anos. 
Às fls. 129/130, o MM. Juiz monocrático, prolator da sentença, entendendo ser prematura 
a extinção do feito, atribui efeito modificativo aos embargos de declaração e, em 
conseqüência, determinou o prosseguimento do feito para apurar o saldo devedor. 
Insurge-se o Instituto/apelante, argüindo que merece ser reformada a decisão no tocante 
à condenação da devolução do Imposto de Renda, posto que, na qualidade de depositário 
fiel, reteve tal verba e repassou a mesma para os cofres da União, sendo, assim, parte 
ilegítima para proceder à pretendida devolução. 
Contra-razões. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Trata-se de apelação interposta à 
sentença que, acolhendo o pedido de devolução de Imposto de Renda retido 
indevidamente na fonte, em face da credora ser maior de 65 (sessenta e cinco) anos de 
idade, concluiu por atribuir efeito modificativo aos embargos de declaração e, em 
conseqüência, determinou o prosseguimento da execução a fim de apurar o saldo 
devedor. 
Insurge-se o Instituto/apelante, argüindo que merece ser reformada a decisão no tocante 
à condenação da devolução do Imposto de Renda, posto que, na qualidade de depositário 
fiel, reteve tal verba e repassou a mesma para os cofres da União, sendo, assim, parte 
ilegítima para proceder à pretendida devolução. 
Preceitua o art. 153, inciso III, e § 2º, inciso II, da Constituição Federal, in verbis: 
“Art. 153. Compete à União instituir imposto sobre: 
I - ..... 
II - .... 
III – renda e proventos de qualquer natureza; 
IV -.... 
V - .... 
VI - ... 
VII - ... 
§ 2º O imposto previsto no inciso III: 
I - ... 
II – não incidirá, nos termos e limites fixados em lei, sobre rendimentos provenientes de 
aposentadoria e pensão, pagos pela previdência social da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, a pessoa com idade superior a sessenta e cinco anos, cuja 
renda total seja constituída, exclusivamente, de rendimentos do trabalho. (Grifei). 
No tocante ao Imposto de Renda retido na fonte, determina o caput do art. 919 do Decreto 
nº 1.041, de 11 de janeiro de 1994, que aprovou o Regulamento para a Cobrança e 
Fiscalização sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, que: 
“Art. 919. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que não o 
tenha retido (Decreto-lei 5.844/43, art. 103)”. 
De acordo com o dispositivo supratranscrito, como forma de facilitar o controle da 
arrecadação, a fonte pagadora da renda retém e recolhe o imposto, assumindo, assim, a 
posição de responsável pelo tributo. 
Neste sentido, em cuidando da responsabilidade tributária, houve-se Hugo de Brito 
Machado, em seu Curso de Direito Tributário, 11ª edição, p. 103 e 103 verso: 
“Com efeito, denomina-se responsável o sujeito passivo da obrigação tributária que, sem 
revestir a condição de contribuinte, vale dizer, sem ter relação pessoal e direta com o fato 
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gerador respectivo, tem seu vínculo com a obrigação decorrente de dispositivo expresso 
da lei”. 
A fim de delimitar a responsabilidade pela devolução do Imposto de Renda retido 
indevidamente imprescindível torna-se analisar a figura do sujeito ativo da referida 
exação, como sendo o credor da obrigação tributária. 
No tocante à matéria, assim doutrina Geraldo Ataliba, in Hipótese de Incidência Tributária, 
5ª edição, p. 76, verbis: 
“Em outras palavras: se os tributos vinculados têm por hipótese de incidência uma 
atuação estatal, a pessoa que exerça essa atuação (União, Estado, Distrito Federal, 
Município, autarquias, sociedades de economia mista e empresas públicas) será seu 
titular – e, em conseqüência, sujeito ativo. 
Os critérios para a fixação substancial do sujeito ativo, pelo legislador, são políticos, não 
exercendo nenhuma influência na exegese jurídica. A lei (h.i.) designará como sujeitos as 
pessoas que discricionariamente o legislador entender oportuno eleger, observados os 
critérios constitucionais. 
Por isso, na lei do Imposto de Renda, ou do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), 
por exemplo, debalde se procurará expressa menção do sujeito ativo. É que, se a lei nada 
dispuser expressamente em contrário, estará dizendo implicitamente que sujeito ativo é a 
União, já que a Constituição lhe atribuiu competência para criar tal imposto. Se quisesse o 
legislador federal outorgar capacidade para exigi-lo a outra pessoa, devia fazê-lo 
expressamente. Em não o fazendo, está dispondo implicitamente que o sujeito é a própria 
União.” (Grifei). 
Por sua vez, em se tratando de recolhimento indevido, o Código Tributário Nacional 
acolheu o preceito contido no art. 964 do Código Civil Brasileiro, segundo o qual “Todo 
aquele que recebeu o que lhe não era devido, fica obrigado a restituir”. Na hipótese dos 
autos, tendo a União Federal, através da Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, na 
qualidade de responsável tributário, mero órgão arrecadador do tributo, recebido o que 
não lhe era devido, é a mesma parte legitima para proceder à pretendida devolução. 
Por tais, razões, dou provimento à apelação e à remessa oficial. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 99.370-PE 
Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE AÇÚCAR E ÁLCOOL DE 
PERNAMBUCO 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. JOSÉ HENRIQUE WANDERLEY FILHO E OUTROS (APTE.) 

EMENTA:  
Comercial e Tributário. Imposto sobre Operações de Crédito recolhido por cooperativa ao 
Banco Nacional de Crédito Cooperativo S/A. Prova de quitação formada em ação cautelar 
que fizera desaparecer o curso de prazo decadencial. Direito à restituição do IOC pago 
por cooperativa ante a fixação de alíquota zero para a hipótese. 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, rejeitar as 
preliminares e, no mérito, 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. 
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Recife, 15 de dezembro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ LAZARO GUIMARÃES - Relator 

RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: A apelante impugna sentença que julgou 
improcedente pedido de restituição de valores recolhidos a título de Imposto sobre 
Operações de Crédito pelo Banco Nacional de Crédito Cooperativo S/A. Alega, em 
resumo, que o pagamento do tributo está comprovado pelos recibos de quitação do débito 
certificado em escritura pública de confissão e consolidação de dívida firmada com o 
BNCC. 
Contra-razões pela confirmação da sentença. 
Dispensei revisão por se tratar de matéria predominantemente de direito. 
É o relatório. 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): O Banco Nacional de Crédito 
Cooperativo S/A atuava, à época em que celebrou com a autora o instrumento de 
confissão de dívida, como órgão arrecadador do Imposto sobre Operações de Crédito. 
Tratava-se de entidade da administração pública federal indireta, atuando, no caso, como 
intermediária da Receita Federal. Da cláusula 13ª da escritura de fls. 36/41, consta: 
 “... o Banco se obriga a restituir à Cooperativa o valor das despesas relativas ao Imposto 
sobre Operações de Crédito, decorrentes deste contrato, tão logo referido valor lhe seja 
restituído pelo Banco Central do Brasil, se esta obtiver, judicialmente, declaração de sua 
regularidade como Cooperativa..." 
 Os recibos constam de fls. 96 a 146. À autora não competia o repasse dos valores 
relativos ao tributo ao Banco Central, e sim ao BNCC. Existe, portanto, a prova do 
recolhimento. 
Rejeito a argüição de decadência para o pleito de restituição, porquanto a autora movera, 
em 30 de outubro de 1990, ação cautelar com expresso pedido de interrupção de prazo 
prescricional, visando recolher provas para ajuizamento da ação de repetição do indébito, 
eis que não obtivera do BNCC, antes de extinta essa instituição, os comprovantes do 
recolhimento. 
Superada a questão referente à existência de tal prova, devolvem-se ao tribunal os 
demais pontos da causa, embora não apreciados na sentença (§ 1º do art. 515, CPC). 
A qualidade da apelante como cooperativa está reconhecida em acórdão deste tribunal, 
na AC 7.421-PE, Relator o eminente Juiz Castro Meira, Primeira Turma, fls. 200/208. É 
que a sua constituição se deu em 1940, sob a égide do Decreto-lei 1.836/39, e o fato de a 
integrarem pessoas jurídicas não figura impedimento absoluto, porquanto o art. 6º, I, da 
Lei 5.764/71, permite a admissão em cooperativas de pessoas jurídicas que tenham por 
objeto atividades econômicas iguais ou correlatas às das pessoas físicas. 
Sobre as operações de crédito em que figurem como tomadores as cooperativas não se 
aplicava qualquer alíquota (alíquota nihil), nos termos do item 3º da Resolução 619 do 
Conselho Monetário Nacional. 
A cobrança do IOC se deu, portanto, de modo inválido, sem observância da hipótese de 
não incidência a que equivale a previsão de alíquota zero, daí o direito do contribuinte à 
restituição. 
Por essas razões, dou provimento à apelação, para julgar procedente o pedido de 
restituição dos valores pagos pela autora a título de IOC, indicados nos recibos fornecidos 
pelo BNCC, com acréscimo de correção monetária, à base da evolução das OTNs e, 
posteriormente, do IPC, e juros de mora de 12% a partir do trânsito em julgado, além de 
suportar reembolso de custas e honorários de 5% sobre o valor da condenação. 
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APELAÇÃO CÍVEL N. 99.441-PB 
Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: VALDEMAR JOSÉ DA SILVA 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogados: DRS. JOSÉ CÂMARA DE OLIVEIRA E OUTRO (Apte.) e  JOSÉ WILSON 
GERMANO DE 
  FIGUEIREDO E OUTROS  (Apdo.) 

EMENTA: 
Previdenciário. Contribuição de autônomo. Não observância do interstício. Retificação de 
enquadramento não comprovado. 
- Não pode o segurado, sponte sua, posicionar-se em classe superior à originária, sem a 
observância do interstício legal. 
- Os benefícios previdenciários são calculados com base em estudos atuariais. Se 
prevalecesse essa tese, nas proximidades da aposentadoria todos procurariam colocar-se 
no topo para, afinal, receber o benefício no seu nível máximo. 
- Apelação improvida. 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório, voto e notas 
taquigráficas anexos, que passam a integrar o presente julgado. 
Recife, 17 de dezembro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Cuida-se de apelação cível interposta por segurado 
do INSS contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão da Renda Mensal 
Inicial do seu benefício, no sentido de tomar como base o valor integral das 12 últimas 
contribuições efetuadas, ou a aplicação do art. 58 do ADCT. 
No dizer do apelante, a RMI deveria ter sido fixada em Cr$ 38.708,83 (7,83 SM), e não 
Cr$ 32.958,00 (7,40 SM). 
Nas contra-razões ao apelo, admite o Instituto que de fato calculou erroneamente a RMI 
do apelante, só que para mais, uma vez que o autor vinha contribuindo, na condição de 
autônomo, na classe 01 da tabela de salário-base, ou seja, sobre um salário mínimo, e 
que nos últimos 12 meses passou a contribuir num valor superior ao estabelecido para a 
classe 20, sem observar o tempo mínimo exigido para mudança de classe. 
Em relação ao art. 58 do ADCT, afirma haver cumprido e aplicado ao benefício do 
apelante. 
Conclusos, subiram os autos. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): O autor, ora apelante, ajuizou ação ordinária 
em que postula a revisão da concessão inicial do seu benefício, tomando-se como 
parâmetro o valor integral das 12 últimas contribuições previdenciárias. 
A r. sentença julgou improcedente o pedido, resumindo assim seus fundamentos: 
“O autor ingressou na Previdência Social em janeiro/76, como contribuinte autônomo, 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

posicionando-se na classe 1, na escala de salário-base. Ao mudar, em janeiro/79, para a 
categoria de empregador, entretanto, elevou substancialmente o valor das contribuições, 
sem observar o comando estabelecido no § 2º do art. 140 do Decreto nº 77.077/76, que 
veda a progressão para outra classe que não a imediatamente superior a que o segurado 
se encontra posicionado. 
A título de ilustração, efetuaremos o comparativo entre as contribuições recolhidas pelo 
autor entre fevereiro/76 e novembro/80 e o valor do salário mínimo no mesmo período, à 
vista das cópias dos carnês juntados pelo promovido (fls. 42/44 e 47/70): 
Fevereiro/76 a abril/76  Salário-de-contribuição Cr$ 376,00 
    Salário mínimo   Cr$ 376,00 
Maio/76 a abril/77   Salário-de-contribuição Cr$ 544,00 
    Salário mínimo   Cr$ 544,00 
Maio/77 a abril/78   Salário-de-contribuição Cr$ 787,00 
    Salário mínimo   Cr$ 787,00 
Maio/78 a dezembro/78  Salário-de-contribuição Cr$ 1.111,00 
    Salário mínimo  Cr$ 1.111,00 
Janeiro/79 a abril/79  Salário-de-contribuição Cr$ 17.364,00 
    Salário mínimo   Cr$ 1.111,20 
Maio/79 a outubro/79  Salário-de-contribuição Cr$ 25.400,00 
    Salário mínimo  Cr$ 1.644,00 
Novembro/79 a abril/80 Salário-de-contribuição Cr$ 31.158,00 
    Salário mínimo  Cr$ 2.172,00 
Maio/80 a outubro/80  Salário-de-contribuição Cr$ 42.082,00 
    Salário mínimo  Cr$ 3.189,60 
Novembro/80    Salário-de-contribuição Cr$ 56.224,00 
    Salário mínimo  Cr$ 4.449,60 
 
Como se entremostra dos valores acima, o autor efetuou recolhimentos à base de um 
salário mínimo, no período compreendido entre fevereiro/76 e dezembro/78. A partir de 
janeiro/79, todavia, progrediu indevidamente na escala de salário-base, passando a 
contribuir sobre valor superior a dois salários mínimos, ao arrepio da CLPS, segundo a 
qual poderia ficar posicionado apenas na classe 2. 
Em sendo assim, demonstrado que as contribuições do autor foram efetuadas com 
repúdio aos interstícios exigidos na legislação pertinente, inexiste direito do suplicante à 
revisão dos cálculos iniciais do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez, que, 
inclusive, tiveram suas rendas mensais iniciais fixadas em valor muito superior ao que 
aquele segurado efetivamente faria jus”. 
A r. sentença não merece reparos. Destarte, o segurado mudou bruscamente de classe, 
passando a contribuir com base em aproximadamente 12 salários, quando antes 
contribuía com base em apenas 01. Coincidência ou não, o fato é que esta mudança deu-
se nos últimos 12 meses, período utilizado no cálculo da RMI. 
Não pode o segurado, sponte sua, posicionar-se em classe superior à originária, sem a 
observância do interstício legal. Como se sabe, os benefícios previdenciários são 
calculados com base em estudos atuariais. Se prevalecesse a tese do autor, nas 
proximidades da aposentadoria todos procurariam colocar-se no topo para, afinal, receber 
o benefício no seu nível máximo. Evidentemente, não haveria meios suficientes para 
atender a todos. Daí a legislação exigir o cumprimento do interstício. 
A alegação do apelante de que agiu amparado pelo art. 11 da Lei nº 6.332/76, não 
merece prosperar, senão vejamos: 
Dispõe a norma suso referida: “Os atuais segurados cuja contribuição deve incidir sobre 
escala de salário-base e que, com o advento da Lei nº5.890, de 8 de junho de 1973, não 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

foram enquadrados na classe correspondente a seu tempo de filiação, poderão requerer 
retificação de enquadramento, no prazo de 90 (noventa) dias da promulgação desta lei”. 
Primeiramente, vale frisar que a lei em questão é de 1976, e que o apelante alega ter 
requerido a retificação de enquadramento em 1979, fora do prazo fixado pelo artigo acima 
transcrito. 
Por outro lado, o recorrente não comprovou ter efetuado a retificação aludida, limitando-se 
a pedir, extemporaneamente, que seja requisitado ao recorrido o suposto requerimento. 
Quanto à revisão do benefício pelo art. 58 do ADCT, em nenhum momento o apelante 
demonstrou que o INSS deixou de procedê-la. Ademais, o pedido resta prejudicado, tendo 
em vista que a inicial pugna “que o benefício seja pago na equivalência de 7,82 salários 
mínimos a partir da lesão do direito”. Essa quantidade seria considerada a partir do 
reconhecimento do direito à revisão da RMI, rejeitado, porém, nos termos dos 
fundamentos acima expostos. 
Em razão do exposto, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 107.106-SE 
Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelada: SAMARSA - CERÂMICA SANTA MÁRCIA S/A 
Advogado: DR. OSMÁRIO VILANOVA DE CARVALHO (APDA.) 

EMENTA:  
Tributário, Civil e Processual Civil. IPI. Ação de depósito com base na Lei nº 8.866/94. 
- A condição de fiel depositário dos contribuintes de jure do IPI com relação aos valores 
recolhidos dos contribuintes de facto é inquestionável no que se refere aos recolhimentos 
efetuados a partir de 11.02.94, quando editada foi a MP nº 427, posteriormente convertida 
na Lei nº 8.866/94. Não há como, todavia, reconhecer-se tal condição nas situações 
jurídico-tributárias constituídas anteriormente à criação da ex lege obligatio deposito. 
- Apelação voluntária da Fazenda Nacional não conhecida por manifesta intempestividade 
e recurso ex officio improvido. 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, não conhecer da apelação e negar provimento à remessa oficial, nos 
termos do relatório, voto e notas taquigráficas anexos, que passam a integrar o presente 
julgado. 
Recife, 17 de dezembro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: A Fazenda Nacional ingressou com ação de depósito 
contra SAMARSA - Cerâmica Santa Márcia S/A a fim de constituí-la infiel depositária de 
valores correspondentes ao recolhimento de Imposto sobre Produtos Industrializados 
efetuado pela referida empresa e não repassados ao Tesouro Nacional, tudo na 
conformidade da Lei nº 8.866/94. 
Houve contestação e, a final, o MM. Juiz de 1º grau proferiu sentença julgando o processo 
extinto sem julgamento do mérito, sob o argumento de que "Com baldas em elementos 
essenciais para a caracterização do depósito, falece à ação de depósito a possibilidade, 
como uma das condições ao exercício do direito subjetivo público, instrumental e abstrato 
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para invocar a tutela jurisdicional”. 
O fundamento é surpreendente porque a condição de depositário, no caso, acha-se 
expressamente estatuída pela Lei nº 8.866/94, donde se conclui que o MM. Juiz de 1º 
grau negou “possibilidade jurídica" a uma ação que a lei expressamente autoriza. 
Todavia, publicada a sentença em 29.11.1995, somente em 29 de maio do ano seguinte o 
Ilmo. Sr. Procurador da Fazenda Nacional ingressou em juízo com recurso voluntário de 
apelação contra o referido decisório. 
Houve contra-razões da ré alegando intempestividade do recurso. 
Os autos subiram a esta Corte por força da interposta apelação voluntária e do obrigatório 
recurso ex officio. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Não há como se apreciar a apelação 
interposta pela Fazenda Nacional, visto a sua mais que evidente intempestividade, porque 
ajuizada 06 (seis) meses após a publicação do decisório. 
Assim, preliminarmente, meu voto é no sentido de negar conhecimento ao recurso 
voluntário da Fazenda Nacional. 
Quanto ao regulamentar recurso ex officio, tenho para mim que a decisão deve ser 
mantida, mas por fundamento diverso daquele adotado pelo culto Julgador de 1º grau. 
As obrigações nascem dos atos jurídicos, dos atos ilícitos e da Lei. 
A obrigação do contribuinte de jure (o industrial) de recolher dos contribuintes de facto (os 
compradores da mercadoria produzida) o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e 
depois repassá-lo ao Erário nasce da Lei. É, portanto, uma obrigação ex lege e não ex 
contracto. 
O fato, se quisermos dar-lhe uma coloração civilística, tem a natureza do Contrato de 
Mandato, só que, ao invés de ser criado por uma convergência das vontades de 
particulares, é criado pela vontade da Lei. Nada há de errado nisso, achando-se tudo 
perfeitamente de acordo com a mais tradicional e solidamente estabelecida dogmática do 
Direito Civil. 
Assim, da mesma forma que a Lei criou obrigações ex mandacto para os contribuintes de 
jure dos chamados "Impostos Indiretos", como é o caso do IPI, nada impede que a Lei 
crie, para referidos contribuintes, obrigações ex deposito, consoante estabelecido pela Lei 
nº 8.866/94. 
De notar que a matéria debatida, apesar de ter nascido de uma relação jurídico-tributária, 
é exclusivamente de Direito Civil e não tem nada a ver com "alteração do alcance e 
conteúdo dos institutos de Direito Privado pelo Direito Tributário", como entendeu a douta 
sentença recorrida. Trata-se, ao contrário, tão-somente de caracterizar civilisticamente 
uma situação jurídica criada pelo Direito Tributário, criando-se uma obrigação ex deposito 
em adição à já existente obrigação ex mandacto. 
A justiça da sentença situa-se em um ponto que o MM. Julgador a quo tocou apenas de 
passagem, já no fim do seu erudito decisório, por pouco não o deixando passar em 
branco: a eficácia da lei no tempo. 
Se é indubitável que a Lei é fonte criadora de obrigações e, como tal, pode fazê-lo do 
mesmo modo que o Contrato, não é menos indubitável a impossibilidade de criarem-se 
obrigações retroativas. Mesmo no caso da novatio ocorre a morte da obrigação antiga 
para dar nascimento a uma obrigação nova, de sorte que a obrigação, embora possa ter a 
sua ratio em fatos pretéritos, ela não pode tornar obrigacionais estes mesmos fatos já 
ocorridos sob a égide de obrigação substancial e formalmente diversa mas, apenas, criar , 
com base neles, uma obrigação nova e diferente para os fatos novos que sejam 
semelhantes aos fatos antigos. 
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Assim, o que se tem no caso presente é uma relação jurídico-tributária que, até a edição 
da Medida Provisória nº 427, em 11 de fevereiro de 1994, revestia-se apenas de uma 
obrigação ex mandacto, e que, a partir de então, passou a revestir-se, também, de uma 
obrigação ex deposito. Esta última, por conseguinte, não pode revestir os fatos anteriores 
à sua instituição legal, mas, tão-somente, os fatos novos que venham a ocorrer já sob a 
sua égide. 
Em resumo: a atividade legalmente instituída de recolher IPI dos contribuintes de facto 
pelos contribuintes de jure para depois repassá-los ao Erário tem, a partir de 11.02.94, a 
natureza civilística dúplice de mandato e de depósito, mas o exercício da referida 
atividade anteriormente à referida data tem a natureza civilística única de mandato. 
Em conclusão, o meu voto é no sentido de confirmar a douta sentença apelada para 
extinguir o processo sem julgamento do mérito, em virtude da impossibilidade de 
considerar depósito os recolhimentos efetuados pelos contribuintes de jure do IPI 
anteriormente a 11.02.1994, quando editada foi a Medida Provisória nº 427, 
posteriormente convertida na Lei nº 8.866/94, e que criou a obligatio ex deposito para os 
mesmos a partir da referida data. 
Em conseqüência, deixo de tomar conhecimento da apelação voluntária da Fazenda 
Nacional por manifesta intempestividade e nego provimento ao recurso ex officio. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 108.253-PE 
Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: UNIÃO FEDERAL 
Apelados: ROBERTO CHAVES PANDOLFI E OUTROS 
Procuradora: GIZELDA PATRIOTA DE OLIVEIRA 
Advogados: KARLA ROBERTA MACIEL VALENÇA E OUTROS (APDOS.) 

EMENTA: 
Processual civil. Ação civil pública. Meio ambiente. Legitimidade ativa. Numerus clausus. 
1. A legitimidade ativa para a propositura da ação civil pública é numerus clausus, e 
somente podem intentá-la aqueles a quem a lei conferiu titularidade, na forma constante 
do art. 5º da Lei nº 7.347/85. 
2. A interveniência do Ministério Público no feito, na qualidade de custos legis, ainda que 
suportiva do pedido, não supre o defeito de origem. 
3. Processo extinto sem julgamento do mérito. 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, extinguir o processo sem julgamento do mérito, nos termos do relatório, 
voto e notas taquigráficas anexos, que passam a integrar o presente julgado. 
Recife, 17 de dezembro de 1998 (data do Julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Os autores ingressaram com ação ordinária contra o 
Estado de Pernambuco e vários órgãos seus, chamando, também, a integrar o pólo 
passivo processual, na qualidade de litisconsortes, a União Federal e o IBAMA., visando a 
obter provimento judicial para a suspensão de diversas obras, prestes a se iniciarem, no 
litoral sul do Estado, com vistas à implantação do "Projeto Costa Dourada", cujo propósito 
anunciado é o desenvolvimento da indústria do turismo no Estado de Pernambuco. 
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O Estado de Pernambuco alegou ilegitimidade ad causam dos autores, pois, tratando-se a 
matéria daquelas que dizem respeito aos chamados "direitos difusos", somente através 
de ação civil pública, da qual é titular o Ministério Publico e outras entidades relacionadas 
no art. 5º da Lei nº 7.347/85, poderia vir ela a Juízo. Argumentou, ainda, a falta de objeto 
do pedido, vez que as obras impugnadas sequer haviam ainda começado. Concluiu 
pedindo fosse a ação, no mérito, julgada improcedente. 
O IBAMA compareceu a Juízo apenas para requerer a mudança de pólo de seu 
posicionamento, de passivo para ativo, visto solidarizar-se integralmente com o pedido. 
A União, por sua vez, compareceu apenas contestando a sua citação como parte ré, visto 
que não era parte legítima na contenda, solicitando, portanto, a sua exclusão da 
demanda. 
Houve razões e contra-razões, assim como vasta produção de prova, inclusive pericial. 
A final, o MM. Juiz a quo, que já havia concedido o provimento cautelar initio littis em 
processo autônomo, proferiu sentença de mérito, acolhendo o pedido e condenando os 
réus nas penas da sucumbência. 
O Estado de Pernambuco não apelou voluntariamente e, no que lhe diz respeito, os autos 
subiram a esta Corte via recurso de ofício. 
A União apelou, tão-somente, para que fosse considerada parte estranha à demanda e 
absolvida quanto à condenação nas penas da sucumbência, pois não havia se 
contraposto ao pedido e, no que refere ao seu mérito e conseqüente acolhimento pelo 
decisório, nada tinha a objetar. 
Os apelados contra-arrazoaram. 
Houve pronunciamento do Ministério Público pela manutenção da sentença. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): De há muito acha-se a matéria superada, 
pois o que os autores pediam era a suspensão das obras enquanto não fosse concluído o 
"Estudo de Impacto Ambiental" e formalmente publicado o respectivo relatório para efeito 
de realização das necessárias audiências públicas, exigidas por lei para que se obtenha a 
aprovação final do projeto e o início dos trabalhos de sua regular implantação. 
De notar que, na verdade, não chegou a haver suspensão das obras porque, ao tempo do 
provimento cautelar, elas ainda não tinham tido início, havendo apenas medidas 
preparatórias. Este fato, aliás, foi o principal argumento de defesa do Estado de 
Pernambuco, do DIPER e da CPRH. 
A cautelar, portanto, teve caráter preventivo, e, quando da propositura da ação principal, 
não havia mais qualquer perigo de violação do bem jurídico, visto que já suspensas, pelo 
provimento cautelar, as medidas preparatórias para início da sua execução. 
Fato é que o "Estudo de Impacto Ambiental" foi realizado e se encontra apenso aos autos, 
assim como também cumpridas foram as outras etapas necessárias ao início de 
implantação do "Projeto Costa Dourada", o qual vem sendo implantado, lenta porém 
seguramente, na medida dos recursos de que o Estado dispõe. 
Talvez, exatamente por isto, o Estado de Pernambuco e as suas mencionadas autarquias, 
relacionadas com o caso, não tenham interposto apelação da sentença proferida no feito 
principal, limitando-se a, ainda antes da sentença, juntarem aos autos a prova do 
cumprimento das exigências legais requeridas para a implantação do projeto, as quais 
tinham sido a razão para o ingresso dos autores em Juízo, como que a dizerem que o 
processo tinha perdido o seu objeto. 
Fato é que nenhuma das partes rés contestou o mérito do pedido. Algumas, como o 
IBAMA, manifestando-se com ele conforme e requerendo sua integração ao polo ativo, 
outros, como a União Federal, pedindo sua exclusão do feito por ilegitimidade passiva, e 
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ainda outros, como o Estado de Pernambuco e suas autarquias, apenas negando a 
imputação feita pelos autores e, basicamente, requerendo a extinção do processo sem 
julgamento do mérito face à absoluta ilegitimidade dos autores para a propositura de ação 
que é substancialmente "Ação Civil Pública". 
De sorte que o ponto fundamental a ser examinado é o da legitimidade dos autores, pois, 
tratando-se de matéria prejudicial, somente depois de estar ela assentada positivamente 
seria possível passar-se ao exame dos pontos relacionados ao mérito. 
A matéria objeto deste processo constitui aquilo que a moderna doutrina americana 
chamou de public nuisance e que foi encampado por nossa doutrina sob o nome de 
direitos difusos ou coletivos, dando origem à "Ação Civil Pública", disciplinada pela Lei nº 
7.347/85, cujo art. 1º assim dispõe: 
"Regem-se pelas disposições desta lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de 
responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados: 
I - ao meio ambiente. 
(...)” 
Sobre a titularidade da ação civil pública, a única que, ao lado da ação popular, consoante 
os expressos termos da lei, é cabível para a defesa do meio ambiente, o art. 5º da referida 
Lei nº 7.347/85 normatizou: 
“A ação principal e a cautelar poderão ser propostas pelo Ministério Público, pela União, 
pelos Estados e Municípios. Poderão também ser propostas por autarquia, empresa 
pública, fundação, sociedade de economia mista ou por associação que: 
I - esteja constituída há pelo menos um ano, nos termos da lei civil: 
II - inclua entre suas finalidades institucionais a proteção ao meio ambiente, ao 
consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, ou ao patrimônio artístico, histórico, 
turístico e paisagístico”. 
São os titulares da ação, portanto, numerus clausus, ou seja, somente aqueles 
mencionados na lei estão legitimados ad causam. 
Tão peremptória foi a lei em excluir da titularidade meros indivíduos pessoas físicas, que, 
mesmo na exceção aberta aos particulares, possibilitando-lhes agir através de 
associações, exigiu-lhes que fossem elas possuidoras de requisitos específicos, 
constantes dos incisos I e II do art. 5º, retrocitado. 
De sorte que não socorre aos autores digressões doutrinárias que têm como objetivo 
obscurecer a letra da lei sob os argumentos de que "a legitimação para a defesa de 
interesses difusos é concorrente e disjuntiva" e de que "agem os autores como 
legitimados ordinários". 
Desafortunadamente para os autores, não podem eles agir neste processo como 
legitimados, sejam ordinários, sejam extraordinários, nem pode a legitimação para a 
defesa de interesses difusos ser outra que não a daqueles expressamente nomeados 
pelo art. 5º da Lei nº 7.347/85. 
De notar que o Ministério Público Federal funcionou no processo na qualidade de custos 
legis e manifestou-se favoravelmente ao pedido, mas isto não o torna autor da ação e, 
portanto, não cura o vício original de todo o processo. 
Dado o caráter prejudicial da ilegitimidade, que dá lugar ao indeferimento da petição 
inicial, quando ela é manifesta, e, à extinção do processo sem julgamento do mérito, 
quando ela é evidenciada na contestação, incabível é o exame dos demais pontos 
relacionados ao mérito. 
Assim, não sendo as partes autoras legítimas para a causa, meu voto é no sentido de 
considerar-se o processo extinto sem julgamento do mérito e condenados os autores nas 
penas da sucumbência, fixada a verba honorária em 10% sobre o valor da causa. 
É como voto. 
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APELAÇÃO CÍVEL N. 109.445-AL 
Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelada: CIA. AÇUCAREIRA USINA CAPRICHO 
Advogados: DRS. ARSÊNIO SOARES MELO NETO E OUTROS (APTE.) E JOSÉ CARLOS 
TENÓRIO M. 
  OLIVEIRA (APDA.) 

EMENTA:  
Previdenciário. Processual civil. Embargos à execução fiscal. Contribuição previdenciária 
incidente sobre a folha de salários, férias e terceiros. Relação dos empregados. 
Imprescindibilidade. Nulidade do título executivo. Ocorrência. 
1 - A Certidão da Dívida Ativa, para gozar presunção de certeza, exigibilidade e liquidez, 
constante do art. 3º da Lei 6.830/90, pressupõe sempre a existência de um procedimento 
administrativo, onde o crédito previdenciário será apurado, levando-se em consideração 
seus aspectos formais (quanto à origem, causa e an debeatur) e materiais relacionados 
quanto à liquidez e certeza. 
2 - A inexistência na CDA dos requisitos previstos no § 5º do art. 2º da Lei 6.830/90, que 
visam dar transparência a todos os títulos de crédito, como forma de garantir a 
exigibilidade do quantum apurado, bem como garantir o exercício da ampla defesa, dão 
ensejo à nulidade do título executivo. 
3 - Tratando-se de exação decorrente do não recolhimento de contribuição previdenciária, 
incidente sobre a folha de salários, férias e terceiros, imprescindível torna-se que conste 
do procedimento administrativo a relação dos empregados, cujas contribuições teria a 
empresa deixado de recolher. 
4 - In casu, verificando-se dos autos que não constou do procedimento administrativo a 
aludida relação de empregados, resta nula a CDA. 
5 - Apelação e remessa oficial improvidas. 

ACÓRDÃO 
 Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade de votos, negar 
provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma 
do relatório e notas taquigráficas, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 2 de fevereiro de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Cuida a hipótese de apelação interposta à 
sentença de fls. 57 a 58, da lavra do MM. Juiz Sebastião José Vasques de Moraes, da 4ª 
Vara/AL, que concluiu por julgar procedentes os presentes embargos à execução fiscal, 
ao fundamento de nulidade da Certidão da Dívida Ativa, ante a inexistência no 
procedimento administrativo da relação de empregados, cujas contribuições teriam 
deixado de ser recolhidas, omissão esta que retirou a presunção de certeza e liquidez da 
mesma. 
Insurge-se o Instituto/apelante contra tal decisão, argüindo, em síntese: a) que a empresa 
deixou de recolher aos cofres públicos contribuições sobre as folhas de salários 
referentes a seus empregados; b) que a CDA é documento público, extraído de livros 
próprios, que pressupõe a conclusão regular do procedimento administrativo e, portanto, 
vale como prova pré-constituída do crédito previdenciário, gozando de presunção de 
liquidez e certeza; c) que a incidência da TRD nos débitos previdenciários foi provocada 
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pela falta de pagamento no momento próprio, não podendo tais reajustes legais causar 
estranheza à embargante, ora apelada. 
Sem contra-razões. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Trata-se de apelação interposta à 
sentença que concluiu por julgar procedentes os presentes embargos à execução fiscal, 
ao fundamento de nulidade da Certidão da Dívida Ativa, ante a inexistência, no 
procedimento administrativo, da relação de empregados, cujas contribuições teriam 
deixado de ser recolhidas, omissão esta que retirou a presunção de certeza e liquidez da 
mesma. 
Insurge-se o Instituto/apelante contra tal decisão, argüindo, em síntese: a) que a empresa 
deixou de recolher aos cofres públicos contribuições sobre as folhas de salários 
referentes a seus empregados; b) que a CDA é documento público, extraído de livros 
próprios, que pressupõe a conclusão regular do procedimento administrativo e, portanto, 
vale como prova pré-constituída do crédito previdenciário, gozando de presunção de 
liquidez e certeza; c) que a incidência da TRD nos débitos previdenciários foi provocada 
pela falta de pagamento no momento próprio, não podendo tais reajustes legais causar 
estranheza à embargante, ora apelada. 
 Objetivam os presentes embargos à execução desconstituir Certidão de Dívida Ativa nº 
31.207.113-2, originada do não recolhimento de contribuição previdenciária, incidente 
sobre a folha de salários, férias e terceiros, trazendo como fundamentos nulidade do título 
executivo, ante a omissão dos nomes dos beneficiários, na autuação, excesso de 
execução em face da aplicação da TR como índice de atualização monetária e proibição 
de cobrança de contribuição urbana a trabalhador rural. 
 A Certidão da Dívida Ativa, para gozar de presunção de certeza, exigibilidade e liquidez, 
constante do art. 3º da Lei 6.830/90, pressupõe sempre a existência de um procedimento 
administrativo, onde o crédito tributário, previdenciário e de contribuição social será 
apurado, levando-se em consideração seus aspectos formais (quanto à origem, causa e 
an debeatur) e materiais relacionados quanto à liquidez e certeza. O aludido 
procedimento é peça obrigatória para apuração do crédito tributário, não tendo o 
administrador público poder discricionário de inscrever o débito de ofício, vez que é 
submetido a pena de responsabilidade criminal, portanto deve apurar todos os aspectos 
materiais e formais, a fim de que nenhuma dúvida paire sobre a certidão, posto que só 
após ultrapassada esta fase de constituição é que o crédito pode ser inscrito na CDA. 
 Por sua vez, preceitua o § 5º do art. 2º da Lei 6.830/90, in verbis: 
 “§ 5º O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter: 
 I – o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou 
residência de um e de outros; 
 II – o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de 
mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; 
 III – a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; (grifei) 
 IV – a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem 
como o respectivo momento legal e o termo inicial para o cálculo; 
 V – a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e 
 VI – o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver 
apurado o valor da dívida”. 
A determinação legal prevista no parágrafo supratranscrito visa a dar à Certidão de Dívida 
Ativa a transparência inerente a todos os títulos de crédito, como forma de garantir a 
exigibilidade do quantum apurado, bem a como garantir o exercício da ampla defesa, 
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mandamento de ordem constitucional, possibilita, ainda, o controle jurisdicional em 
qualquer dos seus aspectos. A inexistência de tais requisitos dá ensejo à nulidade do 
título executivo, ficando prejudicada a apreciação da existência ou não da obrigação 
tributária. 
 Tratando-se a hipótese dos autos de exação decorrente do não recolhimento de 
contribuição previdenciária, no período compreendido entre 86 e 89, incidente sobre a 
folha de salários, férias e terceiros de empresa pertencente ao ramo da indústria 
açucareira, onde, de acordo com a atividade exercida, laboram trabalhadores da categoria 
dos rurícolas e urbanos, que, também de acordo com o período exigido da exação estão 
ou não excluídos do regime da Previdência Social, imprescindível que conste do 
procedimento administrativo a relação dos empregados cujas contribuições teria a 
empresa deixado de recolher e, verificando-se dos autos que não constou do 
procedimento administrativo a aludida relação de empregados, resta nula a CDA. 
Por tais razões, nego provimento à apelação e à remessa oficial. 
 É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 113.089-AL 
Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF 
Apelada: VANDA MÁRCIA LIMA WANDERLEY 
Advogados: DRS. ANDRÉ FALCÃO DE MELO E OUTROS (APTE.) E FRANCISCO JOSÉ 
GONÇALVES 
  RIBEIRO (APDA.) 

EMENTA: 
Administrativo e Civil. SFH. Ilegitimidade passiva da União Federal. Argüição de nulidade 
da sentença por ofensa ao art. 458, inc. II, do CPC. PES/CP. Mudança de categoria 
profissional. Direito à renegociação com obediência ao percentual inicial de 
comprometimento de renda. 
- Nas ações que têm como objeto o reajuste de prestações e o comprometimento de 
renda em contrato vinculado ao SFH, não comparece nenhum dispositivo, legal ou 
contratual, que estabeleça a necessária inclusão da União no pólo passivo da lide, vez 
que a matéria escapa ao seu interesse. 
- A alegação de nulidade do decisum, por não ter apreciado todos os fundamentos fáticos 
da defesa, não prospera, porquanto os fatos sobre os quais houve omissão não eram 
imprescindíveis ao deslinde da demanda. 
- É assegurada à mutuária que teve redução de sua renda a renegociação do seu débito, 
com incorporação do valor atrasado ao saldo devedor e dilação do prazo de liquidação do 
financiamento. Não é dado à CEF, entretanto, majorar o valor das prestações 
subseqüentes, tampouco desrespeitar o comprometimento de renda verificado 
inicialmente. Exegese da cláusula décima quarta do instrumento contratual, da Lei 
4.380/64 e do Decreto-Lei nº 2.164/84. 
- Preliminares rejeitadas. 
- Apelação a que se dá parcial provimento, tão-somente para determinar, como ajustado 
no contrato, que o comprometimento máximo de renda a ser obedecido corresponde a 
43,20% (quarenta e três vírgula vinte por cento). 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, rejeitar as 
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preliminares argüidas e, no mérito, dar parcial provimento à apelação, nos termos do voto 
do Relator e notas taquigráficas constantes dos autos, que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 11 de março de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA – Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Vanda Márcia Lima Vanderley, mutuária do 
Sistema Financeiro da Habitação, intentou ação revisional de prestação contra a CEF - 
Caixa Econômica Federal, almejando ver obedecido o percentual de comprometimento de 
renda inicialmente fixado no contrato, uma vez que teve seus rendimentos decrescidos 
em virtude de mudança de emprego. 
O douto Magistrado singular julgou procedente o pedido, entendendo que a Lei 4.380/64 
já previa a necessidade de manutenção da relação prestação/remuneração fixada no 
contrato, impondo à CEF a revisão dos encargos mensais da mutuária de modo a 
adequá-los ao comprometimento inicial. 
Inconformada, apela a CEF, argüindo, preliminarmente, o litisconsórcio passivo 
necessário da União e a nulidade do decisum por inobservância do disposto no art. 458, 
inc. II, do CPC, vez que desconsiderou questão fática imprescindível ao deslinde da 
demanda - perda de renda da mutuada por mudança de emprego. 
Alega, no mérito, a impossibilidade de respeitar-se o comprometimento de renda 
originário, porque, além de inexistir, à época de celebração do contrato, dispositivo legal 
que impusesse o respeito à relação prestação/renda inicial, foram realizadas, a pedido da 
apelada, diversas revisões de índices de reajustamento, havendo que se majorar as 
prestações na mesma proporção em que se elevou o saldo devedor, a fim de permitir a 
quitação do financiamento. 
Relatei. 

VOTO - PRELIMINAR 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): Examino, por primeiro, as 
preliminares suscitadas pela recorrente. 
1) DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO FEDERAL 
Tratando-se de ação em que se discutem os índices de reajustamento das prestações e o 
comprometimento de renda em contrato de mútuo vinculado ao SFH, entendo desmerecer 
acolhida o pleito da recorrente. Não comparece nenhum dispositivo de lei ou circunstância 
peculiar na relação jurídica material que exija a inclusão do ente federativo na relação 
processual sob a figura de litisconsorte necessário. 
Cuida-se de matéria assaz discutida em nossos Tribunais e em torno da qual já se tem 
entendimento firmado, motivo por que trago à colação alguns julgados desta e. Corte: 
“Processual Civil. Civil. SFH. Contrato de mútuo com garantia de hipoteca. Preliminares 
de ilegitimidade da CEF e da União e de cerceamento do direito de defesa, pela falta da 
prova pericial. Decadência. 
1. A Caixa Econômica Federal, sucessora do extinto BNH no que compete à gestão dos 
recursos do Sistema Financeiro da Habitação, é parte legítima para figurar no pólo 
passivo da ação, ao lado da instituição financeira. 
2. A União, que não é gestora dos recursos do SFH, não substituiu o BNH nos processos 
judiciais nem é parte contratante do financiamento, não tendo, portanto, nenhum interesse 
no feito. 
(...) 
8. Apelação da União Federal provida, para excluí-la da relação processual. Apelações da 
CEF e do Banorte improvidas”. 
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(AC 115874-RN, Rel. Juiz Araken Mariz, 2ª Turma, unânime, DJ 24.07.98). 
Processual Civil. Agravo de instrumento. Sistema Financeiro da Habitação. Extinção do 
BNH. Ilegitimidade passiva da União Federal. Legitimidade da CEF. Precedentes 
jurisprudenciais. 
1 - A União não é litisconsorte passiva necessária nas ações relativas ao Sistema 
Financeiro da Habitação - SFH, consoante ressai do entendimento firmado na 
jurisprudência deste Tribunal, e na do colendo Superior Tribunal de Justiça. Extinto o 
Banco Nacional da Habitação - BNH, a Caixa Econômica Federal - CEF é que se deve 
posicionar no pólo passivo de lide como a de que se cuida. 
2 - Agravo de instrumento improvido, face à indiscutível legitimidade passiva ad causam 
da CEF. 
(AGTR 9289-PE, Rel. Juiz Geraldo Apoliano, 3ª Turma, unânime, DJ 15.08.97). 
A Caixa Econômica Federal, como sucessora do BNH, é a legitimada a atuar no pólo 
passivo da demanda, afastando-se qualquer ofensa ao art. 7º do Decreto-lei nº 2.291/86. 
Por conseguinte, inexistindo litisconsórcio necessário, não há falar-se em violação do art. 
47, parágrafo único, do CPC. 
2) DA NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO DO ART. 458, INC. II, DO CPC 
Traz a apelante a alegação de nulidade da sentença por omissa a respeito de ponto 
relevante da defesa, contrariando o art. 458, inc. II, do CPC, que dispõe, verbis: 
“Art. 458. São requisitos essenciais da sentença: 
(...) 
II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito; 
(...)”. 
Em verdade, o MM. Juiz monocrático não consignou de forma expressa, no julgado, a 
situação fática da mudança de categoria profissional da mutuária. Mas não o fez tendo em 
vista centrar-se a questão na aplicação do PES/CP, previsto no contrato e regido por leis 
específicas. 
Não entendo que a consideração acerca deste fato fosse imprescindível ao deslinde da 
demanda, vez que o Magistrado a quo considerou todos os elementos que entendeu 
relevantes à concessão da providência jurisdicional. Assim sendo, afasto a nulidade de 
que reclama a apelante, por inexistir ofensa ao art. 458, inc. II, do CPC. 
Ademais, tal preliminar confunde-se deveras com o meritum causae, motivo por que 
apreciarei a questão com mais profundura no voto meritório. 
Rejeito, com essas considerações, as preliminares levantadas. 

VOTO - MÉRITO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): O cerne da questão ora analisada 
resume-se à obrigatoriedade, ou não, de manter-se o comprometimento de renda inicial 
no reajuste das prestações de contrato de mútuo regido pelo Sistema Financeiro da 
Habitação, tendo havido mudança da categoria profissional da mutuária e diminuição de 
renda. 
De início, cabe ressaltar que, tendo sido ajustada no contrato a eleição pelo Plano de 
Equivalência Salarial por Categoria Profissional (PES/CP), o reajustamento dos encargos 
mensais deve fazer-se em obediência à periodicidade e índice de aumento salarial 
concedido à categoria da mutuária. Tal entendimento é sonante desde a entrada em 
vigência da Lei nº 4.380/64, tendo sido corroborado por leis posteriores, vindo 
expressamente consagrado no art. 9º, caput e parágrafos, do Decreto-lei nº 2.164/84. 
Aplicável também aos instrumentos consagradores do PES, como decorrência, ainda, da 
interpretação da Lei nº 4.380/64 (§ 5º do art. 5º), o princípio da manutenção da relação 
prestação/renda inicialmente observada, quando da contratação. Não fosse assim, a 
chamada Equivalência Salarial cairia por terra, eis que o mutuário poderia ter seus 
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rendimentos quase totalmente comprometidos com as parcelas do financiamento, 
rompendo-se o equilíbrio financeiro do contrato. 
No caso em tela, constata-se que o contrato foi celebrado em 11.08.89, estando, pois, sob 
a égide dos diplomas legais supra-referidos, donde se não admitir qualquer ultraje à 
originária relação prestação/renda. 
Há que se observar, outrossim, que, mesmo se tratando de contrato com Sistema de 
Amortização Série em Gradiente, com as prestações acrescidas mensalmente conforme 
uma razão de progressão, uma vez adotado o PES, não pode haver desrespeito ao 
comprometimento primitivo de renda. Tal percentagem, in casu, deduz-se da relação 
entre a renda pactuada (NCz$ 1.862,00) e o encargo (prestação + seguros) inicial, sem a 
redução relativa ao Gradiente (NCz$ 804,49), remontando, portanto, a 43,20% - e não a 
33,50%, como se afirmou nos autos e foi pronunciado na sentença. 
Ocorre que a celeuma centra-se num particular: ter a mutuada perdido renda em 
conseqüência de mudança de emprego e de categoria profissional. Haveria, mesmo 
nessas circunstâncias, alguma regra que impusesse, nas prestações subseqüentes à 
perda de renda havida, o cumprimento à percentagem inicialmente comprometida? 
Entendo que sim, e firmo minha convicção em disposições contratuais e legais 
interpretadas sistematicamente com os princípios regentes do SFH. 
Dispõe a Cláusula Décima Quarta do instrumento contratual (fls. 17): 
“CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES - No PES/CP, a alteração da categoria 
profissional, da data-base ou a mudança do local de trabalho do DEVEDOR acarretará a 
adaptação dos critérios de reajustamento das prestações e dos acessórios à nova 
situação do DEVEDOR, que será obrigatoriamente por este comunicada, por escrito, à 
CEF. (Grifei). 
Cite-se ainda o Decreto-lei nº 2.164/84, no seu art. 9º, § 6º: 
§ 6º A alteração da categoria profissional ou a mudança do local de trabalho acarretará a 
adaptação dos critérios de reajuste das prestações previstos no contrato à nova situação 
do adquirente, que será prévia e obrigatoriamente por este comunicada ao Agente 
Financeiro. (Grifei). 
Ambos os dispositivos transcritos afirmam a necessidade de adequar-se o contrato à nova 
situação do mutuário, pena de violar-se o equilíbrio das partes e a finalidade do SFH - 
propiciar a obtenção da casa própria à população de baixa renda. Assim, é direito da 
mutuária ter sua dívida renegociada, nessas circunstâncias, não se permitindo, contudo, 
que o novo acordo desobedeça às regras traçadas nas leis vigentes. Tal medida visa a 
permitir ao mutuado liquidar seu débito, o que só é possível obedecendo-se à equação 
verificada quando da contratação e dilatando-se o prazo de amortização. 
A própria Lei 8.004/90, referida pela apelante, mas não aplicável à questão sub examine, 
por ser posterior à realização do contrato, pugna pela tomada de medidas que, diante de 
uma situação de redução de renda, assegurem o restabelecimento do comprometimento 
inicial. Assim dispõe o seu art. 22, que alterou a redação do art. 9º do outrora citado DL 
2.164: 
“Art.. 9º .... 
§ 6º Não se aplica o disposto no § 5º às hipóteses de redução de renda por mudança de 
emprego ou por alteração da renda familiar em decorrência da exclusão de um ou mais 
co-adquirentes, assegurado ao mutuário, nesses casos, o direito à renegociação da dívida 
junto ao agente financeiro, visando a restabelecer o comprometimento inicial da renda”. 
(Grifei). 
Assevera a recorrente ser impossível a manutenção da equação prestação/renda inicial, 
por inexistir mandamento legal ou contratual que imponha esta obrigação na hipótese de 
redução de renda e, ainda, por já haver perpetrado, a requerimento da apelada, uma 
renegociação da dívida (fls. 125-127), pela qual incorporou o valor de 10 (dez) parcelas 
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atrasadas ao saldo devedor, impondo-se acrescer, na mesma proporção, o valor dos 
encargos mensais seguintes. 
Desmerece razão, entretanto, a tese da CEF, eis que a renegociação de parcelas em 
atraso não pode acarretar majoração das parcelas do mútuo. Apenas o saldo devedor 
deve ser acrescido nessas situações; do contrário, a construção do PES/CP perderia 
sentido. O contrato prevê um prazo pelo qual pode o financiamento ser prorrogado, 
justamente para que se propicie a quitação total da dívida. Prevê, ainda, um saldo 
devedor residual - que não tem cobertura pelo FCVS - de responsabilidade do devedor e 
a ser resgatado, se houver, em prestações mensais, dentro desse prazo de prorrogação. 
De acordo com planilhas e contracheques juntados aos autos, o encargo mensal, com 
vencimento em 11.07.95, totalizava R$ 283,33, enquanto que o rendimento bruto da 
autora na mesma época era de R$ 210,95, donde se deduz um comprometimento 
indevido de quase 135% da renda, ultrapassando, em muito, os 43,20% inicialmente 
verificados. 
Vislumbro, desta forma, descumprimento do PES/CP e das leis aplicáveis ao caso, por 
parte da instituição apelante. 
Sobre a matéria, trago a lume ementas de julgados deste Tribunal: 
“Processual Civil e Civil. Sistema Financeiro da Habitação - SFH. Plano de Equivalência 
Salarial - PES. Validade da sentença. 
- O reajuste das prestações do financiamento da casa própria vincula-se ao percentual de 
aumento da categoria profissional a que pertence o mutuário, independentemente da 
melhoria circunstancial ou até mesmo da redução em sua renda. 
- Uma vez adotado o Plano de Equivalência Salarial como critério de reajuste das 
mensalidades do contrato, não poderá ser ele modificado unilateralmente. 
- Desde que seja entendível e esteja restrita ao pedido da inicial, é válida a sentença 
imprecisa em alguns dos seus termos. 
- Preliminares rejeitadas. 
- Apelações improvidas”. 
(AC nº 32599-CE, Rel. Juiz José Maria Lucena, 3ª Turma, unânime, DJ 1º.08.97). 
“Civil. SFH. Exclusão da União Federal. Reajuste das prestações. Equivalência salarial. 
- A jurisprudência desta Corte é pacífica em entender que a União Federal não é 
litisconsorte em causas referentes ao Sistema Financeiro da Habitação. Precedentes. 
- Limite do reajustamento das prestações da casa própria no Plano de Equivalência 
Salarial corresponde ao aumento da remuneração do mutuário. O Decreto-lei nº 19/66 
não impediu a adoção desse critério que já vinha sendo adotado em normas 
administrativas do extinto BNH. Precedentes. 
- Apelação improvida”. - Grifei. 
(AC 87197-CE, Rel Juiz Castro Meira, 1ª Turma, unânime, DJ 13.09.96). 
No tocante aos dispositivos constitucionais (art. 5º, II, XXXVI e LV) e legais relacionados 
na peça recursal, não subsistem as alegadas violações, pelos argumentos retro-expostos. 
Em síntese, a decisão recorrida mostra-se irrepreensível em seus fundamentos, 
merecendo, inobstante, reforma no tangente ao percentual apontado de 
comprometimento inicial, que, in casu, como demonstrado, é de 43,20%, e não de 
33,50%. 
Isto posto, dou parcial provimento ao apelo da CEF, tão-somente para determinar que, 
como ajustado no contrato, o comprometimento máximo de renda a ser obedecido 
corresponde a 43,20% (quarenta e três vírgula vinte por cento). 
Mantenho os honorários advocatícios arbitrados na sentença, em virtude de ter a parte 
apelada decaído de parte mínima do pedido (art. 21, parágrafo único, CPC). 
Assim voto. 
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APELAÇÃO CÍVEL N. 113.427-CE 
Relator:  O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante:  FAZENDA NACIONAL 
Apelada:  TRIUNFO AGRO-INDUSTRIAL S/A 
Advogado:  DR. ADRIANO JOSINO DA COSTA (APDA.) 

EMENTA 
Tributário. IPI. Alíquota. Ato Declaratório 32/93. Requisitos preenchidos. Jeep. 12%. 
Legalidade. 
1 - As alíquotas do IPI variam conforme a essencialidade do produto, podendo ser baixas 
ou altas e, inclusive, alteradas por ato administrativo, sob condições e limites fixados em 
lei. 
2 - Provado nos autos que o veículo se enquadra como Jeep e preenchidos os requisitos 
cumulativos exigidos para efeito de classificação nos códigos mencionados no item I, 
letras “a”/”g” do Ato Declaratório Normativo nº 32/93, enquadra-se, assim, entre aqueles 
portadores de codificação com alíquota de IPI em 12% (doze por cento). 
3 - Apelação e remessa oficial improvidas. 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade de votos, negar 
provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma 
do relatório e notas taquigráficas, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 1º de setembro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: A Fazenda Nacional apela da sentença de fls. 
29 a 31, da lavra do MM. Juiz Francisco das Chagas Fernandes – 7ª Vara - CE, que 
julgou procedente a ação declaratória proposta por Triunfo Agro-Industrial S/A, 
declarando insubsistente o débito fiscal lançado pela Receita Federal, referente ao 
pagamento complementar necessário à integralização dos 30% pretendidos pelo Fisco, 
bem como a inexistência da relação jurídica que obrigue a suplicante a pagar a alíquota 
de IPI superior a 12% sobre a importação de veículo tipo Jeep. 
Em suas razões, a apelante requer a reforma in totum da sentença, sob o argumento de 
que o veículo em questão não se enquadra nas características específicas previstas no 
Ato Declaratório Normativo nº 32/93. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Trata-se de apelação da sentença 
que julgou procedente a ação ordinária, declarando insubsistente o débito fiscal lançado 
pela Receita Federal, referente ao pagamento complementar necessário à integralização 
dos 30% pretendidos pelo Fisco, bem como a inexistência da relação jurídica que obrigue 
a suplicante a pagar a alíquota de IPI superior a 12% sobre a importação de veículo tipo 
Jeep. 
O imposto sobre produtos industrializados – IPI – é tributo incidente sobre o consumo de 
bens industrializados, cujo aspecto temporal é a saída do produto do estabelecimento 
fabricante, tendendo a ser o imposto sobre o valor acrescido por cada contribuinte ao 
longo de sua circulação, pois, como o ICMS, é também imposto plurifásico, no entanto, 
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ligado ao ciclo da produção industrial. 
As alíquotas do IPI variam conforme a essencialidade do produto, podendo ser baixas ou 
altas e, inclusive, alteradas por ato administrativo, sob condições e limites fixados em lei. 
Observe-se, in casu, que a legislação vigente à época da importação do veículo Jeep era 
o Ato Declaratório Normativo nº 32, onde o seu item I dispõe: 
“1. Classificam-se nos códigos 8703.22.0400, 8703.23.0700, 8703.31.0300, 8703.32.0400 
e 87.33.0400 da NBM (TIPI/TAB), somente veículos de passageiros, nacionais ou 
estrangeiros, que atendam, cumulativamente, aos seguintes requisitos: 
a) tração nas quatro rodas; 
b) guincho ou local apropriado para recebê-lo; 
c) altura livre do solo mínima sobre os eixos dianteiro e traseiro de 180 mm; 
d) altura livre do solo mínima entre eixos de 200 mm; 
e) ângulo de ataque mínimo de 25º; 
f) ângulo de saída mínimo de 20º; 
g) ângulo de rampa mínimo de 20º”. 
Preenchidas tais exigências, é devido o IPI à alíquota de 12%. 
Portanto, por ocasião do despacho aduaneiro, a ora apelada recolheu os impostos 
incidentes sobre a operação de importação, dentre eles o IPI, à alíquota de 12% (doze por 
cento). 
Dessa forma, não subsiste o débito fiscal lançado pela Receita Federal, referente ao 
pagamento complementar necessário à integralização dos 30% pretendidos pelo Fisco, 
uma vez que resta provado nos autos, inclusive por laudo elaborado por engenheiro 
credenciado, que o veículo se enquadra como Jeep, pois suas características técnicas e 
visuais estão de acordo com os requisitos cumulativos exigidos para efeito de 
classificação nos códigos mencionados no item I, letras “a”/”g”, do Ato Declaratório 
Normativo nº 32/93, enquadrando-se entre aqueles portadores de codificação com 
alíquota de IPI em 12% (doze por cento). 
Pelas razões expostas, nego provimento à apelação e à remessa oficial, para manter a 
sentença em todos os termos. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 121.965-RN 
Relator: JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelado: JOSÉ LUCIANO GONÇALVES DE ARAÚJO 
Advogados: DRS. ROGER SALES SOBRINHO E OUTROS (APTE.) E  JOSÉ MAURÍCIO DE 
ARAÚJO 
  MEDEIROS E OUTROS  (APDO.) 

EMENTA:  
Previdenciário e Processual Civil. Tempo de serviço. Ação declaratória. Competência. 
Prescrição. Prova testemunhal. Interesse de agir. Aluno de curso de graduação. Bolsista. 
Monitoria. 
- Tratando-se de ação declaratória de tempo de serviço para fins de aposentadoria, em 
que figura como parte ré o INSS, é inegável a competência da Justiça Federal para julgar 
e processar o feito e induvidosa a inaplicação do art. 1º do Decreto 20.910/32 que 
estabelece prazo prescricional de 5 anos. 
- Ante os assentamentos da Universidade apontando para a condição de bolsista e a não 
reunião dos requisitos estabelecidos no art. 41 da Lei 5.540/68 (prova seletiva específica 
que demonstre a capacidade de desempenho em atividades técnico-didáticas), sequer 
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apresentando-se contrato firmado com a Universidade para o desempenho de monitoria, 
não há como se reconhecer a condição de monitor ao requerente. 
- Tendo o requerente exercido atividades acadêmicas como estudante bolsista e não 
estando o período reclamado dentro daquele em que vigorou a Lei nº 7.004/82, improcede 
o seu pedido de cômputo do respectivo lapso temporal como tempo de serviço para fins 
de aposentadoria. 
- Admitindo-se a ocorrência da hipótese de exercício da função de monitor, por ser 
condição sine qua non ao seu desempenho a qualidade de aluno de graduação, não 
assiste ao mesmo o direito ao cômputo do respectivo tempo para fins de aposentadoria, à 
míngua de autorização legal, porquanto somente na vigência da Lei 7.004/82 é que se 
admitia o estudante como segurado facultativo da Previdência Social. 
- A função de monitor foi instituída com vistas ao aperfeiçoamento e ao enriquecimento do 
acadêmico que pretende direcionar-se profissionalmente às atividades técnico-didáticas, 
para tanto oportunizando a aprendizagem e desenvolvimento das qualidades inerentes à 
docência, sem que interfira no regular prosseguimento do curso de graduação, razão por 
que a lei expressamente considera tal função como título para posterior ingresso em 
carreira de magistério superior. 
- Apelação do INSS provida. 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, dar provimento à 
apelação, na forma do relatório, voto e das notas taquigráficas constantes dos autos, que 
ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 8 de outubro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE: José Luciano Gonçalves de Araújo 
ajuizou ação declaratória visando ao reconhecimento do vínculo empregatício com a 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no período de 01.07.66 a 10.12.71, em 
que, como acadêmico de medicina, foi monitor nas disciplinas de Anatomia Descritiva e 
de Neuroanatomia. 
O ilustre Juiz Federal julgou procedente o pedido, considerando que “a atividade de 
monitor, nos termos do art. 41 da Lei 5.540/68, é de ser reputada como função pública de 
auxílio à docência, a qual, exercida em compasso com as elementares do art. 3º da CLT 
(habitualidade, subordinação e salário), como no caso concreto, qualifica relação de 
emprego, enquadrando o seu titular como segurado obrigatório da previdência social”. 
Irresignado, apelou o INSS, alegando, em síntese, o seguinte: 
- o direito material encontra-se prescrito na forma do artigo 1º do Decreto 20.910/32; 
- não existe comprovação de que o recorrido é vinculado ao RGPS, não lhe assistindo 
direito de agir contra o INSS; 
- a legislação previdenciária não considera, para os fins de aposentação, o tempo 
exercido na função acadêmica de monitor de classe; 
- a sentença criou um tipo jurídico de filiação previdenciária não previsto em lei, mas por 
exercício analogicamente associado ao Direito do Trabalho, o que afronta o princípio da 
legalidade; 
- não existindo prova de filiação ao RGPS, ou até mesmo existindo, a competência para 
reconhecer vínculo empregatício é exclusiva da Justiça do Trabalho, na forma do artigo 
114 da Constituição Federal; 
- embora indiscutível que o recorrido tenha exercido a função de monitor, a prova coletada 
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para reconhecer o vínculo empregatício foi exclusivamente testemunhal, em confronto 
com a Súmula 149 do STJ e negando vigência ao artigo 55 da Lei 8.213/91. 
Requereu, então, o INSS, seja reconhecida a prescrição do direito do autor ou a sua falta 
de interesse de agir; por outro lado, protesta pela nulidade da sentença ou, ainda, pelo 
reconhecimento da incompetência da Justiça Federal; alfim, requer a reforma da 
sentença, pela improcedência do pedido. 
Em suas contra-razões, o autor pugnou pela manutenção da sentença, aduzindo que a 
alegação do INSS de terem sido apresentadas provas exclusivamente testemunhais não 
condiz com a realidade, ante a vasta documentação acostada aos autos. 
Regularmente processados, subiram os autos a este Tribunal. 
Dispensada a revisão (RI, art. 30, IX). 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE (Relator): No que diz respeito às 
questões prejudiciais ao mérito suscitadas pelo Instituto apelante, quais sejam, 
incompetência da Justiça Federal, prescrição do direito do autor, prova testemunhal, 
inexistência de interesse de agir e de relação jurídica para com o autor, tais questões já 
foram sobejamente tratadas por este egrégio Tribunal, que as tem repelido, como se vê 
dos julgados que mereceram as seguintes ementas: 
“Processual Civil. Previdenciário. Ação declaratória. Cabimento. Imprescritibilidade. 
Comprovação de tempo de serviço. Prova testemunhal. Vedação legal que se aplica às 
autoridades administrativas (Lei nº 8.213/91, art. 55, parágrafo 3º). Competência da 
Justiça Federal (CF, art. 109, I). Princípio da livre apreciação da prova pelo juiz. 
Concorrência, no caso, de provas documentais e testemunhais. Apelação improvida. 
1. A ação declaratória é cabível para fins de comprovação de tempo de serviço. 
Precedente desta Corte (AC 109.538-RN). 
2. As ações declaratórias não se submetem à prescrição, segundo entendimento 
dominante dos Tribunais (STJ, 2ª T., REsp 3.946/SP, ac. un., DJU 21.05.90, p. 4.432; 
STJ, 2ª T., REsp 3.946-SP, ac. un., DJU 09.10.90, p. 10.887). 
3. Não se postulando nenhuma condenação, mas apenas a declaração da existência da 
relação jurídica, com objetivos previdenciários, o que é suficiente para inserir a demanda 
no art. 109, I, da CF/88. Preliminar de incompetência da Justiça Federal rejeitada. 
4. A vedação da utilização exclusiva da prova testemunhal para comprovação de tempo 
de serviço é dirigida às autoridades administrativas, não sendo aplicável aos juízes, face 
ao princípio da livre apreciação da prova. No caso presente, concorrem provas 
documentais e testemunhais que levaram à convicção do Magistrado. 
5. Precedente desta Turma (AC nº 111.653-CE). 
6. Apelação improvida. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida em todos os seus 
termos”. (AC 107.301-RN, Rel. Juiz Ubaldo Ataíde Cavalcante, DJ 28.08.98, p. 552). 
“Previdenciário e Processual Civil. Ação declaratória de tempo de serviço para fins 
previdenciários. Competência da Justiça Federal para o exame da controvérsia. Início 
razoável de prova material. Validade da prova testemunhal. 
- A ação declaratória constitui via procedimental adequada para o exame da matéria 
concernente ao reconhecimento do tempo de serviço para fins de averbação 
previdenciária, haja vista que o objeto de tais ações não é o fato, mas as suas 
conseqüências jurídicas. Posição que se afirma na concepção ponteana de que ‘não se 
pode declarar relação puramente fática’ (Pontes de Miranda, in Cometários ao Código de 
Processo Civil, RT, vol. I, 1974, p. 94). Precedentes jurisprudenciais do extinto TFR, do 
STJ e dos TRFs. 
- As ações declaratórias, ao contrário das condenatórias e constitutivas, que se submetem 
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à prescrição e à decadência, respectivamente, são imprescritíveis. Neste sentido as lições 
emanadas dos nossos Tribunais (STJ, 2ª T., Resp 2.543/SP., ac. un., DJU de 21.05.90, p. 
4.432; STJ, 2ª T., REsp 3.946/SP, ac. un., DJU de 09.10.90, p. 10.887). 
- O autor não postula do Judiciário nenhuma condenação, mas, sim, a declaração da 
existência da relação jurídica. Postula de tal suporte fático, apenas, objetivos 
previdenciários, o que é suficiente para inserir a demanda no art. 109, I, da CF. Preliminar 
de incompetência em razão da matéria rejeitada. 
- Declaração expedida pelo próprio ex-empregador do segurado, vale como início 
razoável de prova documental, ainda mais quando corroborada pela prova testemunhal 
produzida. Precedentes jurisprudenciais dos egrégios TRFs e do STJ. 
...........................................................................”  
(AC 109.538-RN, Rel. Juiz Manoel Erhardt, DJ 27.10.97, p. 90010). 
“A competência da Justiça Laboral refere-se, segundo o artigo 114 da Carta Política de 
88, à conciliação e julgamento dos dissídios individuais e coletivos entre trabalhadores e 
empregados, e não havendo na comprovação de tempo de serviço, para fins 
previdenciários, dissídio entre empregado e empregador, participando, sim, do presente 
litígio entidade autárquica (INSS), não há como negar-se a competência da Justiça 
Federal, nem falta de interesse da referida autarquia na lide, posto que esta é que possui 
a obrigação legal de averbar o tempo de serviço para fins previdenciários”. (AC 105.313-
RN, Rel. Juiz Petrucio Ferreira, DJ 17.01.97, p. 1573). 
Rejeito, pois, as preliminares suscitadas pelo INSS. 
Quanto ao mérito, a sentença recorrida entendeu que as funções de monitor, no caso 
concreto, prestam-se como tempo de serviço para fins de aposentadoria, porque 
presentes as condições que caracterizam vínculo empregatício. 
O conceito de monitor, como bem assinalado pelo autor e mencionado pelo Juiz Federal 
sentenciante, é dado pelo disposto no art. 41 da Lei nº 5.540, de 28.11.68, in verbis: 
“Art. 41. As universidades deverão criar as funções de monitor para alunos do curso de 
graduação que se submeterem a provas específicas, nas quais demonstrem capacidade 
de desempenho em atividades técnico-didáticas de determinada disciplina. 
Parágrafo único. As funções de monitor deverão ser remuneradas e consideradas título 
para posterior ingresso em carreira de magistério superior”. 
Antes mesmo de se necessitar adentrar na questão da possibilidade ou não do cômputo, 
como tempo de serviço para fins de aposentadoria, do período em que se exerceu função 
de monitoria, exsurge, no presente caso, dúvida quanto à natureza da atividade apontada 
pelo autor como sendo de monitor. 
Primeiramente, cumpre verificar que o período objeto do pedido é o de 01.07.66 a 
10.12.71. 
Vê-se, pois, que o lapso temporal que vai até o ano de 1968 não poderia se enquadrar 
formalmente no conceito legal invocado pelo autor e admitido pela sentença, porquanto a 
referida norma disciplinadora não figurava, nesse período, no ordenamento jurídico, vez 
que editada em 28.11.68. 
Além do que, conforme dispõe o art. 41 da citada Lei 5.540/68, necessita-se, para a 
função de monitor, da demonstração, através de submissão a provas específicas, da 
capacidade de desempenho em atividades técnico-didáticas de determinada disciplina. 
Ora, se o autor colou grau em 10.12.71 (documento de fls. 32), é pouco provável que em 
1966, cinco anos antes da graduação, ou seja, no limiar do curso, pudesse o aluno reunir 
as condições inerentes à monitoria, que, como já dito, sequer constituía hipótese legal. 
Por outro lado, dessume-se, da análise mais acurada dos documentos trazidos à colação, 
que as atividades desempenhadas no período reclamado pelo autor, bem assim no 
referente a 1968 até 1971, não corporificam hipótese de funções de monitoria. 
Com efeito, os assentamentos da Divisão de Pessoal da UFRN (fls. 24/27, 29, 33, 33v, 
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34, 34v), os quais registram apenas os anos de 1968 a 1971, indicam que os serviços 
prestados pelo autor o foram na condição de aluno-bolsista, e como tal foi remunerado, 
em frontal contradição com o contido nas declarações prestadas por ex-Chefe do 
Departamento de Morfologia e Titular da Disciplina de Anatomia (fls. 11, 12 e 17) e pelas 
testemunhas ouvidas em juízo (fls. 66/80), as quais afirmam que o autor desempenhava a 
função de monitor. 
Note-se, inclusive, a fragilidade das declarações firmadas pelo ex-Chefe do Departamento 
de Morfologia e Titular da Disciplina de Anatomia, Prof. Hiram Diogo Fernandes, pelo ex-
Professor da Disciplina de Anatomia Descritiva, Prof. Marcelo José de Oliveira, e pelo 
Auxiliar de Anatomia e Necrópsia, funcionário Antonio da Silva Neto, os quais, no 
documento de fls. 11, atestam um total de 1.989 (hum mil novecentos e oitenta e nove) 
dias de efetivo exercício, enquanto na declaração de fls. 12, igualmente firmada pelos 
mesmos, atestam um total de 1.624 (hum mil seiscentos e vinte quatro) dias de efetivo 
exercício, ambos os quantitativos referentes ao mesmo lapso temporal compreendido 
entre 01.07.66 e 10.12.71. 
Admissível, pois, que o autor tenha inegavelmente prestado serviços àquela 
Universidade, porém na condição de aluno-bolsista, até porque sequer trouxe à colação 
elemento de prova que demonstrasse, ao menos no período de vigência da Lei 5.540/68, 
ter-se submetido ao exame seletivo para determinada disciplina, inclusive com 
apresentação de documento que evidenciasse o contrato de monitoria, função esta que 
se presta como título para posterior ingresso em carreira de magistério superior. 
Reconhecida, pois, a condição de aluno-bolsista, poder-se-ia admiti-la como suscetível de 
reconhecimento de tempo de serviço na qualidade de segurado facultativo, caso o 
período reclamado estivesse dentro daquele em que vigorou a Lei nº 7.004/82, o que não 
é o caso. 
Registre-se, neste ponto, abalizada decisão desta egrégia 1ª Turma, que acompanhou o 
voto do eminente Juiz Castro Meira, cujo entendimento restou expendido na seguinte 
ementa: 
“Mandado de Segurança. Previdência Social. Estudante. Segurado-facultativo-bolsista. 
Lei 7.004/82. Revogação pela Lei nº 8.213/91. 
- Mandado de segurança contra negativa de cadastramento de estudante como segurada-
facultativa-bolsista perante a Previdência Social, retroativamente, pelo período 
correspondente a agosto/1972 a agosto/1974. 
- O direito à filiação de estudante somente ocorreu com a Lei nº 7.004/82, revogado 
posteriormente pela Lei nº 8.213/91 – o art. 137 foi taxativo quanto à revogação do 
programa da previdência social aos estudantes. 
- É certo que o regulamento aprovado pelo Decreto nº 611/92 se referia ao tempo de 
serviço, que poderia ser reconhecido em qualquer época (art. 188). Entretanto, tal 
disposição não aproveita o período pretendido, visto que, à época, não havia autorização 
legal para a filiação da impetrante ao regime previdenciário. 
- Ainda que se admitisse a procedência das alegações, não seria possível a concessão da 
segurança, face à ausência de prova de que a impetrante foi estudante bolsista no 
período questionado. 
- Apelação improvida”. (AMS 62.075-PB, Rel. Juiz Castro Meira, j. 07.05.98, DJU 
29.05.98, p. 393). 
Após tais considerações e para não fugir à questão abordada pela sentença recorrida, 
admitindo-se tenha o autor exercido a função de monitor, inclusive com a comprovação do 
implemento das condições estatuídas na Lei nº 5.540/68, ou seja, submissão a prova 
específica e capacidade de desempenho de atividades técnico-didáticas, efetivamente 
desenvolvidas e remuneradas, o que não restou comprovado, ainda assim, admitindo-se 
ocorrida a hipótese, ao meu sentir não lhe assistiria o direito ao cômputo, para fins de 
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aposentadoria, do tempo em que laborou em tal função. 
É que, para o desempenho da função de monitor, é condição sine qua non que o 
candidato seja, antes de mais nada, aluno do curso de graduação, categoria esta que não 
integra, no período reclamado, o rol de segurados da Previdência Social, à míngua de 
previsão legal. 
Além do que, numa interpretação teleológica da norma de regência, a função de monitor 
foi instituída com vistas ao aperfeiçoamento e ao enriquecimento do acadêmico que 
pretende direcionar-se profissionalmente às atividades técnico-didáticas, para tanto 
oportunizando a aprendizagem e desenvolvimento das qualidades inerentes à docência, 
sem que interfira no regular prosseguimento do curso de graduação, razão por que a lei 
expressamente considera tal função como título para posterior ingresso em carreira de 
magistério superior. 
Com essas considerações, dou provimento à apelação do INSS, para reformar a 
sentença, julgando improcedente o pedido do autor. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 126.875-AL 
Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelado: KRISTHIAN DOUGLAS PINAUD CALHEIROS 
Advogados: DRS. EDUARDO MESSIAS G. DE LYRA JÚNIOR E OUTRO  (APDO.) 

EMENTA:  
Processual Civil. Execução fiscal. Leilão. Arrematação por preço vil. Auto não assinado 
pelo Magistrado. Nulidade da arrematação. 
1. O fato de o auto de praça e arrematação não estar assinado não condiz 
necessariamente com a impossibilidade jurídica do pedido. E mesmo que estivesse 
assinado, e conseqüenternente perfeita, acabada e irretratável a arrematação, poderia 
esta ser desfeita independemente de processo especial, nos próprios autos da execução, 
mesmo de ofício, desde que ainda não assinada a carta de arrematação. 
2. O preço vil nulifica a arrematação ensejando ao juiz declarar-lhe a nulidade mesmo 
depois de assinado o auto, uma vez que o processo de execução tem como escopo o 
interesse do credor, cuidando, porém, não se tome gravoso ao devedor a ponto de 
empobrecê-lo, o que levaria, em conseqüência, ao abono do enriquecimento ilícito. 
3. Apelação e remessa oficial improvidas. 

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

RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Objetivando a nulidade da arrematação procedida no 
imóvel de sua propriedade, interpôs Kristhian Douglas Pinaud Calheiros os presentes 
embargos à arrematação. 
Alega o requerente, na inicial do feito, que o referido imóvel foi arrematado por preço vil, o 
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que afronta o disposto no art. 692, caput , do Código de Processo Civíl. 
Na impugnação, a requerida alegou, preliminarmente, a falta do interesse de agir do 
embargante e a impossibilidade jurídica do pedido, haja vista que o auto de arrematação 
não se encontra perfeito e acabado, em face da ausência da assinatura do Juiz, e, em 
conseqüência, não sofreu o requerente desfalque patrimonial. No mérito, mesmo 
reconhecendo a questão do preço vil, requer a improcedência do pedido, "considerando 
que não houve arrematação válida. 
Ao decidir, o MM. Juiz sentenciante julgou procedentes os embargos para desconstituir a 
arrematação. 
 Inconformada, apelou a Fazenda Nacional, pugnando pelo reconhecimento da falta de 
interesse de agir do embargante e a conseqüente inversão dos ônus sucumbenciais. 
 Com resposta que refutou as razões recursais, subiram os autos, vindo-me conclusos, 
por prevenção. 
É o relatório. 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): O art. 694 da Lei Adjetiva Civil estabelece 
que, uma vez assinado o auto de arrematação pelo juiz, pelo escrivão e pelo porteiro ou 
leiloeiro, a arrematação considerar-se-á perfeita, acabada e irretratável. 
In casu, não consta do respectivo auto a assinatura do juiz titular do feito. 
Ocorre que, conforme bem observado pelo douto Julgador, “o fato do auto de praça e 
arrematação não estar assinado não condiz necessariamente com a impossibilidade 
jurídica do pedido, mas daí inferir-se-ia tão-somente e quando muito que a arrematação, 
por não se considerar perfeita, acabada e irretratável, poderia ser desfeita independente 
de processo especial, nos próprios autos de execução, mesmo de ofício, desde que ainda 
não assinada a carta de arrematação”. 
No mérito, não há como negar a ocorrência do preço vil na questão sub examine. 
Apesar de não se poder fornecer uma definição de preço vil aplicável a todos os casos, há 
que se considerar como vil aquele preço muito aquém da avaliação atualizada do bem. 
Na questão sub judice, o imóvel penhorado está avaliado em R$ 250.000,00 (duzentos e 
cinqüenta mil reais) e foi leiloado por R$ 1.000,00 (um mil reais). 
Penso que se adequa o caso sob análise as considerações já tecidas no tocante ao preço 
vil, sendo, inclusive, a via eleita adequada para anular a arrematação, já que não houve a 
anulação de ofício, pelo Magistrado singular. 
Convém lembrar que o processo de execução tem como escopo o interesse do credor, 
cuidando, porém, não se torne gravosa ao devedor, a ponto de empobrecê-Io, o que 
levaria, em conseqüência, ao abono do enriquecimento ilícito. 
Efetivada a arrematação por preço vil, esta é passível de anulação, via embargos, visto 
que ofende o estatuído no art. 692 do CPC, além do que, in casu, resta sem assinatura do 
Juiz o auto de arrematação, e, conseqüentemente, não foi expedida a carta de 
arrematação. 
Assim sendo, considerando que realmente ocorreu a arrematação que se discute, não 
obstante não tenha a mesma se tornado perfeita, acabada e irretratável, sendo, portanto, 
passível de ser desfeita, de ofício ou a requerimento da parte, nego provimento à 
apelação e à remessa oficial. 
 É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 129.564-PE 
Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelante: PEDRO CAVALCANTI MALTA FILHO 
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Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DRS. VIVIANE FIÚZA PORTO E OUTRO (APTE.) 

EMENTA: 
Administrativo. Conversão de aposentadoria previdenciária em de juiz temporário. 
Inexistência de prescrição. Lei nº 6.903/81. Direito reconhecido. 
- O pedido versa tão-somente sobre a possibilidade de conversão da aposentadoria 
previdenciária na de juiz temporário, não sobre a concessão do benefício em si. 
- O direito ao benefício previdenciário foi exercido no momento oportuno, restando 
unicamente as prestações de trato sucessivo decorrentes da opção a ser exercida a 
qualquer tempo, pois a própria Lei nº 6.903/81 não estipulou prazo à prática desse direito. 
- Preliminar rejeitada. 
- Sentença reformada. 
- Apelação provida. 

ACÓRDÃO 
 Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, rejeitar a 
preliminar de prescrição e, no mérito, dar provimento à apelação, nos termos do voto do 
Relator e notas taquigráficas constantes dos autos, que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 11 de fevereiro de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Pedro Cavalcanti Malta Filho, juiz classista, 
promoveu ação ordinária contra a União, almejando o reconhecimento do direito à revisão 
da aposentadoria previdenciária, para ajustá-la aos critérios estabelecidos na Lei nº 6.903, 
de 30.04.81, que regulamentou a aposentadoria do juiz temporário. 
Segundo afirma, exerceu a função de juiz classista de Primeira Instância, em períodos 
intercalados, de 1951 a 1971. Durante o exercício do último mandato, já preenchia o 
requisito temporal para pleitear a aposentadoria nos moldes previstos no art. 2º, III, e 4º, 
da Lei nº 6.903/81, isto é, possuía 5 (cinco) anos de exercício na judicatura classista e 
contava com mais de 30 anos de serviço. Aposentou-se pela Previdência Social em 
outubro de 1985 e em 05.11.93 manifestou sua opção pelo sistema de aposentadoria 
previsto na Lei nº 6.903/81, obtendo parecer favorável da Secretaria de Pessoal do TRT - 
6ª Região (fls. 13/17). Apesar disso, a Presidência do Tribunal, recebendo o pedido como 
matéria administrativa de alta relevância, acolheu, por maioria, a preliminar de prescrição 
do direito de requerer a mudança almejada. Recorreu ao TST, que entendeu, de igual 
forma, pela incidência da prescrição administrativa disciplinada no art. 2º do Decreto nº 
20.910/32. Esgotada a via administrativa, propôs a presente medida judicial. 
Assevera o promovente que a questão não se prende ao direito de requerer 
aposentadoria, mas sim de manifestar opção por um tratamento mais benéfico, já que, à 
época da sua passagem à inatividade - em 1985 - já preenchia os requisitos exigidos pela 
multicitada lei. 
O Magistrado monocrático, embora reconhecendo preencher o autor os requisitos 
necessários à aposentadoria de juiz temporário, entendeu que o pedido administrativo, 
feito após 08 (oito) anos da concessão do benefício pelo INSS, deveria ser 
desconsiderado, porquanto o silêncio do autor no transcurso do prazo prescricional 
traduziria um exercício efetivo do direito de opção pela manutenção da aposentadoria 
previdenciária, em detrimento da aposentadoria de juiz temporário. Assim sendo, concluiu 
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que o direito em tela fora fulminado pela prescrição qüinqüenal, estabelecendo distinção 
entre o direito de opção e o direito à própria aposentadoria, que é imprescritível e pode 
ser exercido a qualquer tempo pelo segurado, face ao seu caráter alimentar. 
Irresignado, o autor apela, sustentando que o exercício do direito de opção, facultado pela 
Lei nº 6.903/81, jamais constituiria dívida a ser cobrada pela Fazenda Pública, não 
cabendo, dessa forma, a alegação de prescrição fazendária. Afirma descaber a invocação 
de prazos prescricionais, tendo em vista a regra de compensação financeira, estabelecida 
pela Carta Magna, entre os diversos sistemas da previdência social. 
Relatei. 

VOTO - PRELIMINAR 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): 
PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE OPÇÃO 
A União suscitou a prescrição do direito do promovente manifestar opção pelo sistema de 
aposentadoria estabelecido na Lei nº 6.903/81, para os juízes temporários, depois de 
transcorrido o prazo de oito anos da concessão da aposentadoria pelo sistema da 
previdência social. 
Ora, não se discute aqui a concessão do benefício em si, mas, tão-somente, a 
possibilidade de conversão da aposentadoria previdenciária na de juiz temporário. Refere-
se, portanto, à prestação de trato sucessivo, alcançada apenas pela prescrição 
qüinqüenal das parcelas vencidas e não reclamadas tempestivamente. 
Entendimento ressoante nesta Corte, como demostra o aresto de ementa: 
“Previdenciário e Processual Civil. Prescrição do fundo de direito. Inocorrência. Cálculo da 
aposentadoria. ORTN/OTN. 
1 – ‘Nas relações jurídicas de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure como 
devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge 
apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação’ 
(Súmula nº 85 do Superior Tribunal de justiça). O pagamento de benefícios 
previdenciários caracteriza-se como relação de trato sucessivo, aplicando-se o teor da 
súmula do STJ. 
..................................................................................................... 
3 - Apelação e remessa improvidas”. 
(AC 131353 - RN. J. em 26.03.98. Relator Juiz Geraldo Apoliano - 3ª Turma. Unânime). 
No caso vertente, o direito ao benefício (aposentadoria) foi exercido no momento hábil, 
restando unicamente o direito de optar, a qualquer tempo, pela conversão pretendida, até 
porque a citada lei não estipulou prazo para tal. Conseqüentemente, não ocorreu a 
prescrição do direito à transformação almejada. 
Preliminar rejeitada. 

VOTO - MÉRITO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): À época da aposentação do 
promovente pelo sistema da previdência social (1985), com efeito, já estava em vigor a 
Lei nº 6.903/81, possibilitando-lhe optar pela sistemática nela prevista, já que preenchia 
os requisitos exigidos no art. 4º, característica esta reconhecida tanto pelo Julgador 
monocrático quanto pelas instâncias percorridas na via administrativa. 
Eis o teor do citado dispositivo: 
“Art. 4º - Nas hipóteses previstas no art. 2º, itens II e III, a aposentadoria somente será 
concedida se o juiz temporário, ao implementar a condição, estiver no exercício da 
magistratura e contar, pelo menos, 5 (cinco) anos contínuos, ou não, de efetivo exercício 
do cargo, ou não estando, o houver exercido por mais de 10 (dez) anos”. 
Entendo, assim, que a opção manifestada em 1993 teve como objetivo único a 
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regularização de uma situação que estava acarretando prejuízo financeiro evidente ao 
pleiteante. Ademais, à míngua de qualquer respaldo legal, a limitação a ele imposta 
representa restrição ao exercício do direito de opção, originário da aposentação. 
Com essas considerações, dou provimento à apelação, para assegurar ao promovente o 
direito à transformação da aposentadoria previdenciária na de juiz temporário e, por 
conseguinte, inverter o ônus da sucumbência. 
Assim voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 129.780-CE 
Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelante: UNIÃO FEDERAL 
Apelados: CLEIDE MARIA DUARTE MACHADO E OUTROS 
Advogados: DRS. ROSA JÚLIA PLA COELHO (APDOS.) 

EMENTA: 
Administrativo. Concurso público. Nomeação através de edital de convocação. 
Desobediência às regras do edital do concurso. Direito dos promoventes à nomeação. 
Direito subjetivo público dos litisconsortes passivos necessários à permanência no cargo. 
- Prestando-se o concurso realizado pela Justiça Federal do Ceará para o provimento de 
cargos do recém-criado TRF-5ª Região, forçoso se faz o cumprimento dos preceitos 
contidos no edital do referido certame, mormente quando se registra ser pacífico o 
entendimento jurisprudencial de que o edital de concurso é vinculante, tanto para a 
Administração quanto para o candidato, devendo, ambos, observarem as regras nele 
contidas. 
- Não se pode alegar que a Administração apenas fez uso de poder discricionário para 
efetivação da nomeação por edital, pois tal poder foi exercido no momento da formulação 
do edital do concurso. Ademais, o poder discricionário relativo à nomeação restringe-se à 
oportunidade e à conveniência, mas não alcança o método a ser utilizado ao chamamento 
dos candidatos aprovados, já previsto no edital do concurso. 
- Destaca-se, ainda, o fato de muitos candidatos não terem tido conhecimento do 
multicitado edital de convocação, publicado em Diário Oficial. Sequer seria admissível 
exigir a diligência deles em relação a esses periódicos, porquanto estavam no aguardo da 
convocação via “mala direta”, como estabelecido no edital do concurso. Por essa razão, 
fazem jus à nomeação pretendida. 
- Os litisconsortes passivos necessários são indispensáveis na relação processual, em 
face de poderem ser alcançados pelo julgado, qualquer que seja a decisão, vez que 
ocupam os cargos objeto da demanda. 
- Em face do lapso temporal, a contratação dos servidores que atenderam ao edital de 
convocação já lhes gerou direitos subjetivos públicos à permanência no cargo. 
- Precedentes. 
- Litisconsortes passivos necessários reintegrados à lide de ofício. 
- 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, reintegrar, 
de ofício, os litisconsortes passivos necessários e 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. 
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Recife, 4 de março de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Cleide Maria Duarte Machado e outros, em 
número de 16 litisconsortes, intentaram a presente ação ordinária contra a União, em 
16.08.91, almejando o reconhecimento do direito à nomeação para os cargos de Auxiliar e 
Atendente Judiciário, da Justiça Federal do Ceará, hoje ambos denominados “Técnico 
Judiciário”, oferecidos no concurso público realizado em março de 1989, em que foram 
aprovados. 
Disseram os promoventes que, durante o período de validade do certame, ficaram no 
aguardo das nomeações. Foram surpreendidos, entretanto, com a notícia de que o 
recém-criado TRF - 5ª Região, objetivando preencher o seu quadro de pessoal, chamara 
os classificados sobejantes, para, querendo, exercerem suas atividades em Recife - PE, 
através de edital de convocação (fls. 34), de teor: 
“O Juiz Presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, no uso de suas atribuições 
e tendo em vista o decidido em Plenário, torna pública a convocação dos candidatos 
habilitados no concurso público da Justiça Federal de 1ª Instância, para as categorias de 
AUXILIAR JUDICIÁRIO, ATENDENTE JUDICIÁRIO, AGENTE DE SEGURANÇA 
JUDICIÁRIA e OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, realizado na cidade de Fortaleza-CE, 
para efeito de nomeação no Quadro de Pessoal do Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região, sediado na cidade de Recife, Estado de Pernambuco. 
O candidato interessado em ser nomeado para a cidade supramencionada deverá, no 
prazo de 05 (cinco) dias, contados da publicação deste edital, manifestar sua pretensão 
junto à Unidade de Pessoal da Seção Judiciária do Estado do Ceará, localizada à Rua 
José Lourenço, 1600 - Aldeota - Fortaleza -CE. 
A não manifestação do candidato, no prazo acima estabelecido, será considerada como 
desistência tácita do direito de ser nomeado para as vagas oferecidas. 
A nomeação obedecerá, rigorosamente, à ordem de classificação obtida no referido 
concurso, ficando assegurada ao candidato que não acudir à convocação a mesma 
classificação, para fins de nomeação na cidade de Fortaleza. 
As despesas decorrentes da mudança e instalação do candidato e dos seus dependentes 
serão de sua inteira responsabilidade, não gerando quaisquer ônus para o Tribunal 
Regional Federal”. 
Sustentaram, por fim, não terem sido observadas as regras do edital do concurso (fls. 
36/37), que determinava a convocação por meio de “mala direta”, reforçada por carta 
expedida com Aviso de Recebimento (AR) ou por edital, como demonstra o excerto: 
“7 - DISPOSIÇÕES FINAIS 
............................................................................................... 
7.5- Observado o número de vagas existentes ou que venham a existir, o candidato 
classificado será convocado para nomeação mediante mala direta, obrigando-se a 
declarar, por escrito, se aceita, ou não, o cargo para o qual estiver sendo convocado. O 
não pronunciamento do interessado permitirá ao Conselho de Justiça Federal excluí-lo do 
concurso, após reconvocá-lo por carta expedida com Aviso de Recebimento (AR) ou por 
edital”. (Grifei). 
A União contestou, alegando que, se os autores admitem a validade do edital expedido 
pelo Tribunal para possibilitar a pretendida investidura, devem, também, reconhecer a 
validade da forma de convocação - pública - nele estabelecida (fls. 104 e 105). 
Os candidatos nomeados para o quadro do Tribunal - os que acudiram ao chamamento 
editalício do TRF, em número de vinte e quatro (dentre os quais seis já foram 
exonerados), todos ocupando cargo de Técnico Judiciário - ingressaram no feito na 
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qualidade de litisconsortes passivos necessários, porquanto poderiam vir a ser 
alcançados pela decisão, no caso de a ação ser julgada procedente. Apresentaram 
contestação reproduzindo o arrazoado da União (fls. 201 a 203). 
O Magistrado singular considerou inválida a convocação dos candidatos classificados 
executada através do “discreto edital publicado pelo Diário Oficial do Ceará, e não pela 
‘mala direta’ a que vinculou o edital do concurso”. Excluiu da relação processual os 
litisconsortes passivos necessários por entender que a sentença não os alcança, face ao 
número de claros nos quadros de pessoal, além de resultar em uma exclusão benéfica, 
vez que os desobriga de verbas de sucumbimento (fls. 272 a 275). 
Irresignada, a União apela, argumentando revelar-se exigência tão-só do edital do 
concurso a imposição da convocação por “mala direta”, nunca havendo aludido a tal “mala 
direta” o edital de convocação, cuja validade nenhum dos demandantes questionou (fls. 
276 a 278). 
Contra-razões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença (fls. 294 a 296). 
Desistiram da ação os litisconsortes ativos: Ana Cândida Paiva, José Américo Bezerra 
Saraiva, Paulo Roberto Melo da Silva, Roberto César Rogério Teixeira, Sandra Maria de 
Menezes, Cristina Barbosa Soares e Edson Feitosa dos Santos Filho (fls. 114 e 115). 
Permanecem, portanto, nove litisconsortes, no caso os de nomes: Cleide Maria Duarte 
Machado, José Carlos Elcias, Cleide Ferreira de Sousa, Ludimila Bezerra Paz Veras, 
Klecius Mesquita de Sousa, Gláucia Moreira, Francisco José Medeiros de Andrade, Maria 
de Jesus Vale Matos Lima e Marcus Augusto Marinho Rodrigues. 
Relatei. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): À época da instalação do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região, a Administração, objetivando prover o quadro de pessoal, 
resolveu aproveitar os candidatos aprovados excedentes do concurso realizado pela 
Justiça Federal do Ceará - em validade e para os mesmos cargos. Com esse propósito, 
expediu edital de convocação (fls. 34), já transcrito no relatório. 
O edital do concurso, que se pretendia aproveitar, previa, no entanto, a convocação dos 
candidatos à posse mediante “mala direta”. E, se o candidato não se pronunciasse, 
mandaria que se procedesse à sua reconvocação, ou através de carta expedida com 
aviso de recebimento, ou através de edital. Só se não acorressem ao segundo 
chamamento é que poderiam ser excluídos do certame. 
No caso, nenhuma dúvida existe de que a Administração pretoriana não obedeceu às 
regras editalícias do concurso do qual quis se valer, concernente à convocação dos 
candidatos. Preferiram chamá-los de logo, mediante edital, desprezando a convocação 
por “mala direta”. 
Que é “mala direta”? Recorramos ao Dicionário de Termos de Marketing, São Paulo, 
Atlas, 1996: “1. Do inglês, direct mail é a propaganda que se envia pelo correio. A 
tradução correta nos teria dado ‘direto pelo correio’. No Brasil adotou-se, porém, a 
expressão mala direta, que designa a propaganda enviada diretamente ao provável 
consumidor. 2. Forma de comunicação em que a mensagem é dirigida para público 
definido”. 
Tem-se, então, que, inicialmente, se impunha ao Tribunal, para aproveitar validamente 
aquele concurso, realizar o primeiro chamado mediante “mala direta”, a dizer, “direto pelo 
correio”. 
Se desobedeceu ao edital, a que estava jungida, a Administração do Tribunal obrou 
irregularmente produzindo atos nulos. 
Despicienda, ainda, qualquer alegação no sentido de que a Administração apenas fez uso 
de poder discricionário para efetivação da nomeação por edital. Ora, tal poder foi exercido 
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no momento da formulação do edital do concurso, quando foram fixadas as regras a 
serem observadas. Ademais, o poder discricionário relativo à nomeação restringe-se à 
oportunidade e à conveniência, mas não alcança o método a ser utilizado ao chamamento 
dos candidatos aprovados, já previsto no edital do concurso. 
 O entendimento jurisprudencial desta Corte, no tocante ao edital de concurso, registra 
que ele é vinculante tanto para a Administração quanto para o candidato, devendo, 
ambos, observarem as regras nele contidas. 
Eis as ementas de alguns arestos: 
“Administrativo. Concurso público. Repetição de provas. Vinculação ao edital. 
- A Administração, que emite as normas do concurso, e o candidato que nele se inscreve 
obrigam-se a acatar as condições estabelecidas no edital. 
- Conseqüentemente, como o candidato não comprovou a ocorrência de força maior ou 
caso fortuito durante a realização do teste, conforme estabelece o item 4.2 da Instrução 
Normativa nº 001/93 - ANP, reguladora do certame. Agiu legalmente a banca 
examinadora, negando-lhe 2ª chamada na prova de aptidão física em que fora eliminado”. 
(Grifei). 
(AMS 56812-PE. J. em 12.12.96. Relator Juiz Ridalvo Costa - 3ª Turma). 
“Administrativo. Mandado de segurança. Concurso público. Ensino superior. Edital. Na 
Administração Pública a autoridade administrativa é de vincular-se a atos pré-contratuais - 
entre estes, o edital -, sob pena de resvalar para o arbítrio. Apelação improvida”. (Grifei). 
(AMS 544-CE. J. em 18.09.89. Relator Juiz Petrúcio Ferreira - 2ª Turma). 
Dessa forma, prestando-se o concurso realizado pela Justiça Federal do Ceará para o 
provimento de cargos da recém-criada Corte, forçoso se fazia o cumprimento dos 
preceitos contidos no edital do indigitado concurso. 
Sobre o caso, destaca-se também o fato de muitos candidatos não terem tido 
conhecimento do multicitado edital de convocação, publicado em Diário Oficial. Fulgura-se 
a todos a fragilidade deste método de publicidade dos atos administrativos, diante da 
precariedade do acesso àquele periódico. Outrossim, não se poderia esperar dos 
candidatos aprovados diligência no sentido dessas publicações, porquanto estavam no 
aguardo da convocação via “mala direta”, que, na falta de pronunciamento do interessado, 
seria reforçada por carta expedida com Aviso de Recebimento (AR) ou por edital, 
consoante estabelecido no edital do concurso e não observado pela Administração. 
Avulta-se, então, inquestionável o direito dos recorridos à nomeação, observando-se a 
ordem de classificação, constituindo indubitável preterição do direito dos promoventes a 
nomeação de candidatos em classificação inferior. 
Quanto aos litisconsortes passivos necessários, excluídos do feito pela sentença, entendo 
indispensável permanecerem na lide, em face de poderem ser alcançados pelo julgado, 
qualquer que seja a decisão, porquanto ocupam os cargos objeto da presente demanda. 
Reintegro-os, então, à relação processual. 
Decorridos quase dez anos dos fatos aqui narrados até a presente data, a contratação 
dos servidores que atenderam ao edital de convocação já lhes gerou direitos subjetivos 
públicos à permanência no cargo. 
É o que se depreende das palavras de José Cretella Júnior: 
“Desfazimento de ato administrativo ilegal, pela anulação, é ‘poder-dever’ da autoridade 
administrativa, exceto se a manifestação do Estado gerou direito subjetivo público para o 
administrado. 
.... No entanto, já que a influência do tempo sobre o direito é fato insofismável no campo 
do Direito Administrativo, o decurso do tempo pode transformar mera questão de fato em 
direito subjetivo público, ocorrendo, no caso, o direito do administrado à manutenção do 
ato, verdadeira prescrição aquisitiva do direito subjetivo público a que o ato perdure.” 
(Grifei). 
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(In Controle Jurisdicional do Ato Administrativo - Ed. Forense, 3ª edição). 
Corroborando tal assertiva, preleciona o mestre Seabra Fagundes: 
“A infringência legal no ato administrativo, se considerada abstratamente, aparecerá 
sempre como prejudicial ao interesse público. Mas, por outro lado, vista em face de algum 
caso concreto, pode acontecer que a situação resultante do ato, embora nascida 
irregularmente, torne-se útil àquele mesmo interesse. ‘Também as numerosas situações 
pessoais alcançadas e beneficiadas pelo ato vicioso podem aconselhar a subsistência de 
seus efeitos’ (grifos do original)”. 
(O Controle dos Atos Administrativos pelo Poder Judiciário, pp. 39 e 40, apud Curso de 
Direito Administrativo, pp. 157 - Lúcia Valle Figueiredo) 
Bem assim, destaca Weida Zancaner: 
“.... o princípio da legalidade exige a invalidação dos atos viciados insuscetíveis de 
convalidação, entretanto pode sofrer intersecção de outros princípios, o que nos levará a 
apontar barreira ao dever de invalidar. Com efeito, foi visto que este dever pode se 
transmutar no dever de não invalidar, ora tão-só por força do princípio da segurança 
jurídica, ora deste, aliado ao da boa-fé quando em causa atos ampliativos de direito”. 
(Grifos do original). 
(Da Convalidação e da Invalidação dos Atos Administrativos, p. 90, apud Curso de Direito 
Administrativo, pp. 157 - Lúcia Valle Figueiredo). 
Os Tribunais pátrios têm harmonizado-se com tais conceitos, como demonstra a 
jurisprudência do TRF - 4ª Região, de ementas: 
“Administrativo. Concurso. Professor assistente. Exclusão. Candidato aprovado. 
Irregularidade convalidada. Ilegalidade. 
................................................................ 
4 - O egrégio superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou em procedimento 
similar: “Na avaliação da nulidade do ato administrativo é necessário temperar a rigidez 
do princípio da legalidade, para que ele se coloque em harmonia com os princípios da 
estabilidade das relações jurídicas, da boa-fé e outros valores essenciais à perpetuação 
do estado de direito.” (Grifei). 
5 - Recurso improvido”. 
(AMS 27554 - RS. J. em 03.04.97. Relatora Juíza Luíza Dias Cassales - 3ª Turma - TRF - 
4ª Região). 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. 
1 - A Administração tem o poder dever de declarar a nulidade de seus próprios atos, 
quando verificada a ocorrência de vícios que os tornem ilegais ou ilegítimos, mas desde 
que não prejudiquem situações jurídicas já consolidadas no tempo em favor do 
administrado, atentando para os princípios da boa-fé e o da segurança jurídica. 
.......................................................................................................... 
3 - Recurso desprovido”. (Grifei). 
(AC 8162 - RS. J. em 03.11.92. Relator Juiz Gilson Langaro Dipp - 3ª Turma - TRF - 4ª 
Região). 
Logo, os apelados fazem jus à nomeação pretendida e os que acudiram ao chamamento 
do edital de convocação, a conservarem-se no cargo. 
Com essas considerações, de ofício, reintegro os litisconsortes passivos necessários e 
nego provimento à apelação e à remessa. 
Assim voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 130.154-AL 
Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: AMABÍLIO DE OLIVEIRA 
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Apelada: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO – 
CODEVASF 
Advogados: DRS. EVERALDO BEZERRA PATRIOTA E OUTRO (APTE.) E SÉRGIO RIBEIRO 
MUYLAERT E 
  OUTROS (APDA.) 

EMENTA:  
Constitucional e Administrativo. Pedido de indenização por perdas e danos. Enchentes de 
1992 e 1994. Projeto Itiúba. Responsabilidade civil. 
1. A responsabilidade da empresa pública pelos danos que seus agentes, nessa 
qualidade, causarem a terceiros, encontra-se estatuída no art. 37, § 6º, da Carta da 
República. 
2. Comprovada a omissão da Administração quando lhe competia exercer atividade para 
evitar o dano, cabe a ela ressarcir os prejuízos decorrentes. 
3. Precedentes (3ª Turma, AC nº 130.593-AL, Rel. Desig. Juiz Ridalvo Costa, julg. 
26.03.98, por maioria). 
4. Apelação provida. 

ACÓRDÃO 
 Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
maioria, dar provimento à apelação, vencido o Juiz Geraldo Apoliano, nos termos do voto 
do Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 19 de novembro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 

RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Amabílio de Oliveira ajuizou ação ordinária contra a 
CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, visando a obter 
indenização, tendo em vista os prejuízos que sofreu em face das enchentes que atingiram 
o Projeto ltiúba, nos anos de 1992 e 1994, que visava o aproveitamento de recursos 
hídricos do rio São Francisco. 
A ré ofereceu contestação, suscitando, em preliminar, a nulidade da citação, a conexão 
de ações e o indeferimento da inicial. No mérito, após discorrer sobre os fatos, sustentou 
a existência de força maior ou caso fortuito, que não houve a perda da safra no volume 
comentado pelo autor, além de que a parte efetivamente prejudicada foi contemplada pelo 
seguro PROAGRO. Pediu a integração do BNB - Banco do Nordeste do Brasil na lide. 
Alfim, pugnou pela improcedência da ação (fls. 34/63). 
Impugnação (fls. 332/354). 
Indicação de provas pela autora (fls. 372/373) e pela ré (fls. 375/381). 
Despacho do Juiz da 4ª Vara Federal, determinando a remessa dos autos à 1ª Vara, 
tendo em vista a existência de conexão com outras ações. 
Despacho saneador, onde sobressai o indeferimento de determinadas provas e da 
intervenção do BNB na lide, além do deferimento da produção de prova testemunhal e a 
realização de prova pericial (fls. 402/421). 
Indicação do assistente técnico e questões pelo autor (fls. 423/425) e pela ré (fls. 
433/437). 
Laudo pericial (fls. 474/485). 
Manifestação do autor, concordando com o laudo (fls. 487) e da ré, discordando (fls. 
488/540). 
Produção de prova testemunhal. 
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Houve audiência de exibição da fala magnética apresentada pelo autor, admitida por 
decisão do eg. TRF da 5ª Região (fls. 796/799). 
Alegações finais da autora (fls. 800/806) e da ré (fls. 809/822). 
O MM. Juiz Federal da 1ª Vara da Seção Judiciária de Alagoas, Dr. Francisco Wildo 
Lacerda Dantas, julgou improcedentes os pedidos, por entender, em suma, “que, embora 
se houvesse lançado mão de múltiplos meios de prova, não se logrou demonstrar a 
responsabilidade objetiva da CODEVASF com os acontecimentos danosos que 
provocaram os alegados prejuízos dos autores". (Fls. 832/860). 
O autor interpôs embargos declaratórios, que foram rejeitados (fls. 861/882). 
Daí, o presente recurso de apelação, formulado pelo autor, onde sustenta, 
preliminarmente, a nulidade da sentença, por ausência de exame das provas carreadas 
aos autos. No mérito, pugna pelo provimento do apelo, para que se julgue procedente a 
ação, com a inversão dos ônus sucumbenciais. 
Com as contra-razões (fls. 902/920), vieram-me os autos, conclusos por distribuição. 
É o relatório. 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Como se vê, a questão posta em 
julgamento diz respeito a pedido de indenização formulado por agricultor e colono no 
Projeto Itiúba, situado no Município de Porto Real do Colégio-AL, contra a CODEVASF - 
Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, em face de alegados 
prejuízos que sofreu em face das enchentes que atingiram o referido Projeto, nos anos de 
1992 e 1994, que visava o aproveitamento de recursos hídricos do rio São Francisco, 
além da regularização do rio Itiúba, irrigação de mil hectares, objetivando a fixação de 
colonos. 
Esclareço que a matéria deste processo é conexa com a de mais 35 (trinta e cinco) 
processos, julgados pela 1ª Vara Federal da Seção Judiciária de Alagoas. 
Cumpre examinar a preliminar de nulidade da sentença, argüida na apelação, por não ter, 
segundo o apelante, sido examinada a prova dos autos. 
Na verdade, penso que a sentença foi por demais minudente, descrevendo os fatos da 
causa, apresentando fundamentos precisos, com a demonstração das razões de decidir. 
Sempre entendi que inexiste obrigatoriedade do acórdão se pronunciar sobre todo o 
elenco de indagações formuladas pelas partes, uma vez que o necessário é a motivação, 
ainda que com base em outros fundamentos para decidir a questão posta em Juízo. 
Rejeito a preliminar. 
Quanto ao mérito, tenho em mira o julgamento, em 26.03.98, da Apelação Cível nº 
130.593-AL, tendo como Relator o em. Juiz Geraldo Apoliano, em que acompanhei o 
voto-vencedor proferido pelo em. Juiz Ridalvo Costa, favorável à tese autoral. 
O brilhante voto encontra-se sintetizado na ementa a seguir transcrita: 
 "Constitucional e Administrativo. CODEVASF. Projeto Itiúba. Enchentes. 
Responsabilidade civil. Art. 37, § 6º, CF. 
Responde a empresa pública pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem 
a terceiros, assegurado direito de regresso contra o responsável, no caso de dolo ou 
culpa. Inteligência do art. 37, § 6º, da CF. 
Ainda que se considere que no caso de dano por comportamento omissivo a 
responsabilidade do Estado é subjetiva (Celso Antônio Bandeira de Melo), cabe à 
Administração fazer a prova de que não se omitira. 
Ausência de prova da inexistência de culpa da CODEVASF. Dano injusto, portanto 
ressarcível, porque causado pela exclusiva atividade da Administração (omissão). 
Indenização fixada de acordo com o laudo pericial”. 
Do corpo do citado voto, sobressai a seguinte conclusão: 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

 "No caso, não se discute acerca da concorrência entre a atividade da Administração e um 
fato do próprio prejudicado. Não se imputa qualquer participação no dano ao agricultor e 
parceleiro do Projeto Itiúba. 
Resta, pois, saber se o dano é injusto, tendo como causa exclusiva a atividade da 
Administração, se o dano é injusto, porque causado concorrentemente pelo fato da 
natureza e pela atividade administrativa, ou, ainda, se o dano não é injusto, visto que 
decorrente exclusivamente do fato da natureza. 
Com a devida venia ao voto do relator, eminente Juiz Geraldo Apoliano, entendo que a 
causa do dano não se deve, exclusivamente, a fato da natureza. Mas, sim, que a 
atividade administrativa deu causa ao dano, se não exclusiva, no mínimo, concorrente 
com o fato da natureza. 
A Administração foi omissa ao não prever as enchentes, e não logrou provar o contrário. 
A velha teoria da responsabilidade civil se resume numa frase que é repetidamente 
divulgada e que diz que o limite da culpa é a previsibilidade. Mesmo que se admitisse que 
não seria objetiva a responsabilidade civil, parece-me que era de ser previsível essa 
inundação em qualquer projeto de irrigação. Em casos tais, de irrigação às margens de 
um rio, impõe-se a previsão das grandes enchentes, e com base nela é que pode ser 
excluída qualquer parcela de culpa. 
Entendo que a CODEVASF, para se eximir da responsabilidade pelo ressarcimento dos 
danos sofridos pelos agricultores e parceleiros do Projeto Itiúba, teria de fazer prova 
compIeta de que não agira culposamente, de que não se omitira quanto à obrigação de 
prever a precipitação pluviométrica, mesmo que excessiva, de forma a tornar possível a 
atribuição dos prejuízos exclusivamente ao fato da natureza”. 
Com efeito, entendo que havia condições do projeto prever uma inundação que 
extravasasse o normal das inundações. Existiam meios técnicos para prever isso, mas 
não foi previsto no projeto. 
Com essas considerações, dou provimento à apelação, com a inversão dos ônus 
sucumbenciais. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 137.367-CE 
Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: PROTENGE - PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA LTDA. 
Apelados: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FAZENDA NACIONAL E INSTITUTO NACIONAL 
DO SEGURO 
  SOCIAL - INSS 
Advogados: DRS. GERSON LOPES FONTELES E OUTRO (APTE.) E ANTÔNIO CLÁUDIO A. DE 
  ALBUQUERQUE E OUTROS (APDOS.) 

EMENTA: 
Comercial e Tributário. A cisão de sociedades comerciais não elide a responsabilidade 
tributária, mais ainda na hipótese de subseqüente falência da cindida. Inviabilidade da 
pretensão a certidão negativa de débitos pela sucessora. 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. 
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Recife, 15 de dezembro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 

RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: A apelante impugna sentença que julgou 
improcedente pedido de fornecimento de certidões negativas de débitos. Alega, em 
resumo, que se constituiu mediante cisão, não sendo responsável pelas obrigações da 
empresa cindida, à exceção daquelas que lhe foram transferidas. 
Contra-razões pela confirmação da sentença. 
Dispensei revisão por se tratar de matéria predominantemente de direito. 
É o relatório. 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A empresa cindida - SIRAC - 
Serviços de Assessoria Ltda. - teve decretada a sua falência (certidão de fls. 26) seis 
meses após a cisão, o que demonstra a artificialidade do expediente, que evidentemente 
visou prejudicar credores, inclusive quanto às obrigações tributárias da sociedade. 
Como acentua o MM. Juiz sentenciante, "os atos do devedor praticados no termo legal de 
falência são suscetíveis de investigação". 
Demonstrada a pendência de débitos da sociedade originária, inclusive dos sócios, 
inviabiliza-se o fornecimento de certidões negativas. Fosse assim, um amplo caminho 
estaria aberto à sonegação. 
Nego provimento ao apelo. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 142.016-AL 
Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelada: ADUSA - ADUBOS NORDESTINOS S/A 
Advogados: DRS. EDI BARDUZI CÂNDIDO E OUTROS (APDA.) 

EMENTA: 
 Processual Civil e Tributário. 
 I - Declaração de Contribuições e Tributos Federais. A indicação do montante apurado 
pelo contribuinte, em lançamento por homologação, importa em confissão de dívida, mas 
está vinculada aos abatimentos relativos à compensação e pagamento efetuados. 
II - Evidenciado o excesso de execução e inexistindo elementos para certificação do valor 
exato da dívida, anula-se o título executivo extrajudicial. 
III - Fixação equitativa dos honorários advocatícios autorizada pela norma do § 1º do art. 
20, CPC. Improvimento da apelação, da remessa oficial e do recurso adesivo. 

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, à remessa oficial e ao recurso adesivo, nos termos do voto 
do Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 15 de dezembro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
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RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: A sentença, da lavra do culto Juiz Federal 
Paulo Roberto de Oliveira Lima, da 2ª Vara de Alagoas, acolheu embargos à execução 
fiscal com fundamentação resumida na seguinte ementa: 
 "Processo Civil. Tributário. Embargos à execução fiscal. Crédito constituído através de 
DCTF. Compensação desconsiderada. Procedência. 
É excessiva a execução intentada pela Fazenda com base em valores originais 
confessadamente devidos pelo contribuinte em DCTF, se o devedor compensou 
parcialmente o débito e quitou a diferença com recolhimentos efetuados no momento 
próprio. 
Eventuais erros na compensação devem ser objeto de apuração pelo Fisco em 
procedimento administrativo específico, não podendo o credor desconhecer integralmente 
a compensação e executar os valores originais inseridos na DCTF. 
Não havendo elementos que possibilitem de logo a separação do excesso, acatam-se os 
embargos, mercê da iliquidez que desnatura o título executivo". 
A apelante alega que Declaração de Contribuições e Tributos Federais importa em 
confissão de dívida e notícia do recolhimento dos tributos submetidos a lançamento por 
homologação. Se este último não se der, a própria DCTF é instrumento hábil para 
exigência do referido crédito (§ 1º do art. 5º do Decreto-lei 2.124/84). 
A apelada apresentou contra-razões, reportando-se à comprovação do pagamento e à 
compensação autorizada por lei. Na peça de fls. 96/98, interpôs recurso adesivo, 
impugnando o percentual de honorários, fixado em 5% do valor da causa. 
Dispensei revisão por se tratar de matéria predominantemente de direito. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): O argumento da apelante é o da 
presunção absoluta da Declaração de Contribuições e Tributos Federais como confissão 
de dívida. A lógica elementar infirma tal conclusão: é que se trata de documento emitido 
pelo contribuinte dando conta da apuração de tributo em determinado montante, com a 
indicação do recolhimento, e não implica em considerar-se apenas o montante apurado, 
mas, também, o que a empresa lançou a título de compensação. O órgão fiscal poderia 
até impugnar os valores compensados, mas não simplesmente desprezá-los, como se os 
créditos correspondentes deixassem de existir pelo fato da apresentação da DCTF. 
A adoção do entendimento de que deveria cobrar integralmente o montante declarado, 
sem considerar os valores compensados, revela o excesso na execução. Como é 
impossível apurar-se, desde logo, os valores regularmente abatidos, a solução é a 
anulação do título executivo. 
Quanto ao recurso adesivo, compete ao Juiz a fixação eqüitativa dos honorários, quando 
vencida a Fazenda Pública (§ 1º do art. 20, CPC). A escolha do percentual de 5% do valor 
da causa é razoável, porque não houve condenação e não implica em afronta à isonomia, 
dada a motivação específica da previsão que protege o erário, possibilitando uma mais 
justa distribuição de ônus a ser suportado pela entidade pública quando litiga em juízo. 
Por essas razões, nego provimento à apelação, à remessa oficial e ao recurso adesivo. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 143.933-CE 
Relator: O SR. JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE 
Apelantes: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. E UNIÃO FEDERAL 
Apelada: EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE S/A 
Advogado: DRS. TANEY FARIAS E OUTROS (APTE.) E RENATO SANTIAGO DE CASTRO 
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(APDA.) 

EMENTA: 
Administrativo e Processual Civil. Serviço de transporte rodoviário interestadual de 
passageiros. 
- “Terceiro alcançado pelos efeitos de decisão judicial tem interesse de agir de terceiro, 
máxime quando se evidencia a possibilidade de dano a direito de que seja ele titular” (MS 
51.555-CE, Rel. Juiz Geraldo Apoliano). 
- Ante as disposições da Carta Magna de 1988 (arts. 21, XII, “e”, 37, XXI, e 175), não se 
encontra plausibilidade jurídica na manutenção, sem licitação, da exploração irregular de 
linha de transporte interestadual de passageiros. 
- “É defeso ao Poder Judiciário substituir-se à Administração para autorizar, conceder ou 
permitir a exploração de serviço de transporte rodoviário interestadual” (Súmula 39 do 
TRF 1ª Região, DJU-II 09.07.98). 
- Apelações e remessa oficial providas. 

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 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, 17 de dezembro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE: Expresso Vale do Jaguaribe S/A 
ajuizou ação declaratória perante o Juízo Federal da 7ª Vara do Ceará, visando a obter o 
reconhecimento do direito de continuar, em caráter precário, a atividade de transporte de 
passageiros no eixo rodoviário Iguatu (CE) – Natal (RN) via Pereiro (CE), até que o 
Governo Federal suscite processo de licitação já requerido pela promovente. 
A ação foi julgada procedente e declarado o direito à continuidade da exploração 
conforme requerido, até que o dito percurso passe a ser operado diretamente pelo Poder 
Público ou seja submetido à devida licitação pública (arts. 21, XII, “e”, e 175 da CF) e 
atribuído à empresa que vencer o procedimento seletivo (fls. 59/63). 
A Empresa Gontijo de Transportes Ltda., afirmando ter tomado conhecimento, por 
informação do DNER, do julgamento da referida ação declaratória, sendo concessionária 
de linhas interestaduais, com superposição de itinerários e seções ao da linha explorada 
pela autora, por conseguinte, na qualidade de terceiro prejudicado, requer sua admissão 
na lide, como litisconsorte passiva necessária da União Federal, e o recebimento do seu 
recurso de apelação, através do qual, invocando precedentes jurisprudenciais, pugna pela 
improcedência da ação (fls. 65/79). 
Admitido o litisconsórcio pelo Juízo a quo e recebida a apelação, a Expresso Vale do 
Jaguaribe contra-arrazoou o recurso, argüindo, preliminarmente, a impossibilidade de 
litisconsórcio passivo, por já ter sido prolatada a decisão de mérito e por representar 
subtração à apelada do direito de insurgir-se, no contraditório, contra suas alegações e 
provas; no mérito, requereu o improvimento do apelo. 
A União Federal também interpôs recurso de apelação, igualmente invocando 
precedentes jurisprudenciais e requerendo a reforma da sentença e conseqüente 
improcedência da ação, dando azo, assim, às contra-razões da autora, que ressaltou a 
inércia da Administração Pública ao pedido de regularização da permissão e, também 
invocando julgados deste Tribunal, defendeu a continuidade da prestação do serviço. 
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Regularmente processados, subiram os autos a este Tribunal, vindo-me conclusos por 
distribuição. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE (Relator): Inicialmente, cumpre 
afastar a preliminar de impossibilidade do litisconsórcio passivo, suscitada nas contra-
razões da apelada, eis que, conforme decidido pelo Pleno deste egrégio Tribunal, 
“terceiro alcançado pelos efeitos de decisão judicial tem interesse de agir de terceiro, 
máxime quando se evidencia a possibilidade de dano a direito de que seja ele titular” (MS 
51.555-CE). 
A matéria já se teve apreciada por este egrégio Tribunal, não somente por seus órgãos 
fracionários, como também por sua constituição plenária. 
Inicialmente, este Tribunal vinha entendo que, “em face do interesse social do transporte 
coletivo, resguarda-se a prestação factual do serviço público por particular, ainda que sem 
licitação, até que a Administração promova o procedimento seletivo” (AC 108190-CE, Rel. 
Juiz Francisco Falcão, DJ 11.04.97, p. 22988). 
No entanto, revendo o seu posicionamento, esta egrégia Corte Regional tem-se 
manifestado em sentido contrário, deixando de reconhecer a plausibilidade jurídica de 
decisão que autoriza a manutenção da exploração irregular de serviço de transporte de 
passageiros, tese esta que perfilho e que ficou consagrada em Sessão Plenária, conforme 
se vê do acórdão que mereceu a seguinte ementa: 
“Constitucional. Administrativo. Processual Civil. Serviços de transporte rodoviário 
interestadual de passageiros. Licitação. Princípios basilares. Constituição Federal. Artigos 
37 e 175. Interesse de agir de terceiro. Inocorrência de carência de ação. 
1. Terceiro alcançado pelos efeitos de decisão judicial tem interesse de agir de terceiro, 
máxime quando se evidencia a possibilidade de dano a direito de que seja ele titular. Não 
há carência de ação, se o restabelecimento da paz e da ordem sociais tornem 
indispensável a interveniência do Estado-Juiz. 
2. Os princípios norteadores da novel Constituição afastam qualquer dúvida acerca da 
imprescindibilidade da licitação, para a outorga da permissão de prestação de serviços de 
transporte rodoviário interestadual de passageiros. 
3. A existência de irregularidade na exploração de outras linhas de transporte de 
passageiros não autoriza o Poder Judiciário a deferir, ainda quando em caráter precário, a 
prestação desses serviços, à margem dos parâmetros legalmente fixados para a 
respectiva concessão. 
4. Tampouco é possível inviabilizar, a partir de ordens judiciais, o exercício da 
competência fiscalizadora, atividade própria do Poder de Polícia conferido à 
Administração, à qual os serviços de transportes interestaduais de passageiros acham-se 
sujeitos. Inteligência dos artigos 37 e 175 da Constituição Federal. 
5. Cassação de medida liminar que assegurou à litisconsorte passiva o direito de manter-
se, sem licitação, na exploração de linha de transporte de passageiros, e tornou defesa a 
paralisação da atividade, se decorrente de ato praticado no exercício de atividade própria 
da Administração. Precedentes dos Tribunais Regionais Federais e do colendo Superior 
Tribunal de Justiça. 
6. Segurança concedida”. (MS 51.555-CE, Rel. Juiz Geraldo Apoliano Dias, j. 21.08.96, 
ratificado na Sessão de 11.11.98). 
Inquestionavelmente as normas constitucionais de 1988 albergam a tese defendida pela 
apelante. A Carta Magna estatui que: Compete à União explorar, diretamente ou mediante 
autorização, concessão ou permissão, os serviços de transporte rodoviário interestadual e 
internacional de passageiros (art. 21, XII, “e”); ressalvados os casos especificados na 
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legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante 
processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 
concorrentes (art. 37, XXI); incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou 
sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de 
serviços públicos (art. 175). 
Esse tratamento constitucional dado à matéria levou o egrégio Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região a editar sua Súmula nº 39, no sentido de que “É defeso ao Poder Judiciário 
substituir-se à Administração para autorizar, conceder ou permitir a exploração de serviço 
de transporte rodoviário interestadual (Constituição Federal, art. 21, XII, “e”)” (DJ-II de 
09.07.98). 
Ante o exposto, dou provimento às apelações e à remessa oficial. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 144.580-PE 
Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelantes: JOÃO MANOEL DA SILVA E OUTROS 
Apelada: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Advogados: DRS. MOACIR ALVES DE ANDRADE (APTE.) E  HAROLDO TEMPORAL 
VARELLA E 
  OUTROS (APDA.) 

EMENTA:  
Processual Civil. Procuração. Reconhecimento de firma. Desnecessidade. 
O art. 38 do CPC, com a redação dada pela Lei nº 8.952/94, dispensa o reconhecimento 
da firma, tanto no instrumento de mandato com poderes gerais para o foro, como na 
procuração com poderes especiais. 
Apelação provida. 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, dar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto anexos, que 
passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 11 de fevereiro de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 

RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Trata-se de apelação interposta contra sentença 
que, em ação para cobrança de correção do FGTS, extinguiu o processo sem julgamento 
do mérito por não haverem os autores atendido à determinação de reconhecer as firmas 
das procurações. 
Sustentam os apelantes, em resumo, que o CPC não mais exige reconhecimento de firma 
nos instrumentos de mandato. 
Em resposta ao recurso, aduz a CEF que “a norma do art. 38 do CPC, pela nova redação 
dada pela Lei 8.952, de 13.12.94, aboliu o reconhecimento de firma apenas para as 
procurações gerais para o foro, o que não é o caso dos autos, pelo fato de outorga de 
poderes especiais” (fls. 78). 
Era o que cabia relatar. 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): O art. 38 do CPC, com a redação dada 
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pela Lei nº 8.952/94, dispõe: 
 “Art. 38. A procuração geral para o foro, conferida por instrumento público, ou particular 
assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, salvo para 
receber a citação inicial, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, 
desistir, renunciar ao direito sobre que se funda a ação, receber, dar quitação e firmar 
compromisso”. 
Entendo que foi dispensado pelo legislador o reconhecimento da firma, quer na 
procuração ad judicia, ou seja, no instrumento de mandato com poderes gerais para o 
foro, quer nas procurações com poderes especiais expressos. 
Esse é o entendimento que tem prevalecido no seio do col. STJ, como demonstram os 
seguintes precedentes: 
 “EMENTA: Processual Civil. Reconhecimento de firma. Instrumento de mandato 
particular. Desncessidade. Art. 38 do CPC. 
Em consonância com os princípios modernos da economia processual e da 
instrumentalidade, que recomendam o desprezo a meras formalidades desprovidas de 
efeitos prejudiciais, a reforma do processo civil dispensou o reconhecimento de firma nos 
instrumentos públicos ou particulares, habilitando o patrono da parte a praticar em juízo 
tanto os atos inerentes ao foro em geral como os que requerem poderes especiais. 
Inteligência do art. 38 do CPC. 
Recurso especial não conhecido”. 
(REsp nº 154.247 – RS, Relator, Min. Vicente Leal, julg. em 09.12.97). 
“EMENTA: Processual Civil. Procuração. Reconhecimento de firma. 
A Lei nº 8.950/1994 modificou a redação inicial do art. 38 do CPC; dispensa o 
reconhecimento da firma aposta ao instrumento de mandato”. 
(REsp nº 154.248 – RS, Rel. Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro, julg. em 18.12.97). 
 Ainda que se entendesse que a dispensa do reconhecimento da firma atingiria apenas a 
procuração com poderes gerais para o foro, permanecendo a exigência para a procuração 
com poderes especiais, sobre a qual incidiria a regra do art. 1.289, § 3º, do CC, não seria 
a hipótese dos autos. 
É que para o simples ajuizamento da ação não são exigidos poderes especiais. 
Em conclusão, entendo que a determinação para que os apelantes reconhecessem as 
firmas dos instrumentos de mandato era ilegal, sendo, em conseqüência, incabível a 
extinção do processo pelo seu descumprimento. 
Por essas razões, dou provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 144.792-RN 
Relator: O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Apelante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF E EC – ENGENHARIA E CONSULTORIA 
LTDA. 
Apelados: ALDENEIDE TORRES DE MEDEIROS E OUTRO 
Advogados: DRS. ANTÔNIO VIEIRA BATISTA JÚNIOR E OUTROS E VALMIR FERREIRA DA 
ROCHA 
  (APTES.) E JOVENTINA SIMÕES OLIVEIRA E OUTRO (APDOS.) 

EMENTA:  
Civil e Processual Civil. Anulação de contrato de compra e venda e mútuo com 
obrigações e quitação parcial. Preço excessivo. Contrato de adesão. Vício de vontade. 
Lesão contratual. Vigência retroativa. Impossibilidade. Ilegitimidade passiva da COHAB. 
Não participação no contrato de compra e venda celebrado entre os autores, a CEF e a 
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construtora. Exclusão da lide. Sentença. Alegativa de nulidade por ausência de 
motivação. Improcedência. 
1. Não pode ser considerada nula a sentença, por ausência de fundamentação ou 
motivação, se o Julgador expôs com clareza as razões nas quais fundou o seu livre 
convencimento. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 
2. É litisconsorte passivo necessário aquele que será, direta ou indiretamente, alcançado 
pelos efeitos da sentença. Relação jurídico-processual em que se objetiva a anulação de 
avença na qual a COHAB não figurou como parte e, por isso mesmo, daí não lhe advirá 
qualquer conseqüência, à conta do acolhimento, ou não, dos pedidos formulados na 
inicial. Exclusão da COHAB da lide. 
3. Impõe-se a revisão da cláusula contratual que fixa valor excessivamente elevado para 
imóvel objeto de financiamento de Programa Social de Habitação, mormente quando a 
majoração deu-se ao talante do agente financeiro e da construtora, e com o 
desconhecimento do mutuário que, ainda quando não tenha sido compulsoriamente 
compelido a firmar o pacto de adesão, teve sua vontade viciada, posto que foi levado a 
realizar negócio que lhe foi extremamente desfavorável. Aplicação, à espécie, do princípio 
da lesão parcial do contrato. 
4. É nula a cláusula do contrato de financiamento de imóvel pelo Sistema Financeiro da 
Habitação que obrigue o mutuário a assumir obrigações pretéritas e que não lhe dizem 
respeito, situação que, se prevalente, importaria em locupletamento ilícito do agente 
financeiro. O contrato deve regular, prospectivamente, as obrigações das partes. 
5. Preliminar rejeitada. Apelações da CEF e da construtora improvidas. 

ACÓRDÃO 
 Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em que são partes as acima 
identificadas, decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
maioria, rejeitar a preliminar e, no mérito, por unanimidade, negar provimento às 
apelações da CEF e da construtora, 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, 29 de outubro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ GERALDO APOLIANO - Relator 

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

VOTO - PRELIMINAR 
 O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): Examino, ab initio, a preliminar de 
nulidade da sentença, por falta de fundamentação, suscitada pela CEF. 
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O culto sentenciante expôs, com bastante clareza, os motivos formadores do seu 
convencimento, percorrendo minuciosamente todos os meandros da lide posta nos autos, 
baseando-se, ao proferir a sentença, inclusive, no laudo pericial ofertado pelos peritos do 
Juízo. 
Aliás, sobre este assunto já se pronunciou esta colenda Turma, ao apreciar a Apelação 
Cível 110.976, cuja ementa acha-se subscrita pelo eminente Juiz Manoel Erhardt; 
observe-se: 
 "Administrativo. Ação ordinária. Anulação de contrato de financiamento de imóvel do 
Conjunto Habitacional Parque dos Coqueiros/RN. Caixa Econômica Federal. Nulidade da 
sentença. Inocorrência. 
1. Não é razoável pretender-se repassar aos mutuários de programa social de 
financiamento para aquisição de imóvel percentuais acertados ao talante do agente 
financeiro e das empreiteiras, mormente quando se sabe da impraticabilidade dos 
contratos decorrentes, em face da vertiginosa ascensão do preço final do imóvel e das 
prestações, condições que tornam o pacto ínsolvível desde o seu nascedouro. 
2. A sentença que se baseia em laudo pericial devidamente fundamentado para 
demonstrar a tese prevalecente, não pode receber a pecha de nula por desmotivação. 
3. Apelação improvida”. 
Assim, rejeito a preliminar. 
 É como voto. 

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

APELAÇÃO CÍVEL N. 149.158-PE 
Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: UNIÃO FEDERAL 
Apelado: LUIZ ANTÔNIO DOS GUARARAPES BEZERRIL 
Advogado: DRA. KATYA CAVALCANTI DE LEMOS DUARTE (APDO.) 

EMENTA: 
Administrativo. Constitucional. Reintegração de servidor militar afastado pelo Superior 
Tribunal Militar. 
 - Processo Administrativo Militar condenatório anterior de natureza administrativa que 
afastou o servidor militar da Aeronáutica não faz coisa julgada. Obediência ao Princípio da 
Inafastabilidade da Jurisdição (art. 5º, XXXV, CF). 
 - Inocorrência de prescrição da ação. Aplicação da Súmula nº 106 do Superior Tribunal 
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de Justiça. 
 - A ausência de defensor no procedimento administrativo revela o cerceamento de defesa 
em face da inaptidão do autor, engenheiro, em defender-se de forma ampla por conta 
própria. Indispensabilidade do advogado para defender o servidor junto ao STM (art. 133, 
CF). 
- Desproporcionalidade evidente entre a pena aplicada e os atos praticados pelo militar. 
Precedentes do Superior Tribunal Militar em casos idênticos. 
 - 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, 
rejeitar as preliminares e, no mérito, 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 dezembro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 

RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: O autor, Luiz Antônio dos Guararapes Bezerril 
Beltrão, foi demitido das fileiras da Aeronáutica, em julho de 1989, após a instauração de 
processo administrativo militar, pela prática de supostos crimes militares e por ter sido 
considerado indigno do oficialato. Alegou que fora afastado através de procedimento 
administrativo onde não lhe foi assegurada ampla defesa, pois o Conselho processante 
nomeou advogado impedido legalmente para defendê-lo, já que este defensor era, à 
época, Procurador do Estado do Rio Grande do Norte. Ademais, salientou ter sido 
demitido por acusações vagas, que, sequer, ficaram comprovadas, o que foi verificado 
pela Procuradoria da Justiça Militar, a qual não teria verificado qualquer conduta 
criminosa nas ações em que foi processado. Por fim, sustenta a desproporcionalidade das 
penas, já que, no máximo, deveria ter sido reformado, e não demitido sumariamente, além 
de nulidade do acórdão administrativo do STM, por ausência de fundamentação. 
A apelação ataca sentença do Juiz Federal da 9ª Vara da Seção Judiciária de 
Pernambuco, que julgou procedente o pedido, reintegrando o autor na Aeronáufica, no 
posto a que faria jus se ainda em exercício estivesse, com o pagamento de todos os 
atrasados, inclusive promoções, contagem de tempo de serviço e demais vantagens. 
A União Federal sustenta, preliminarmente, a existência de coisa julgada, já que a matéria 
foi apreciada pelo Superior Tribunal Militar em processo que resultou na condenação do 
apelado. No mérito, alega a ocorrência da prescrição da ação, uma vez que a decisão do 
STM foi publicada em 14.06.89 e o despacho para citação da União ocorreu em 22.07.94, 
e a inexistência de cerceamento de defesa. 
É o relatório. 
Peço dia para julgamento. 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): 
 PRELIMINARES 
 De acordo com a documentação trazida aos autos, o autor, Luiz Antônio dos Guararapes 
Bezerril Beltrão, foi condenado em processo administrativo julgado pelo Conselho de 
Justificação Militar que resultou em sua demissão das fileiras da Aeronáutica. Dessa 
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forma, restou ao autor a via judicial para tentar a sua permanência nas Forças Armadas. 
Não merece prosperar a alegação de ofensa a coisa julgada, já que a decisão do Superior 
Tribunal Militar tem natureza administrativa especial, pois tem como objetivo o julgamento 
de incapacidade para a permanência na ativa dos oficiais de carreira das Forças Armadas 
(art. 48, da Lei nº 6.880/80). Assim, devido ao principio da inafastabilidade da jurisdição 
disposto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, não há como prosperar a preliminar 
suscitada. 
Quanto à prescrição, adoto integralmente a decisão do Juiz sentenciante, que transcrevo, 
em seguida: 
 “A alegação de prescrição não tem, igualmente, condições de prosperar. A portaria de 
demissão do demandante - noticiada às fls. 03, 04, 71 e 72 - foi publicada no DOU de 
07.07.94 e o despacho ordenando a citação ocorreu apenas em 22 de julho daquele ano. 
Na época, ainda não vigia o atual § 1º do art. 219 do CPC ("A interrupção da prescrição 
retroagirá à data da propositura da ação": redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.94) e 
o prazo prescricional era interrompido - segundo a redação anterior do CPC - na data do 
despacho que ordenava a citação. O Superior Tribunal de Justiça (Súmula 106), por outro 
lado, consagrou o entendimento de que "Proposta a ação no prazo fixado para o seu 
exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 
justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência. Assim, não há que se 
falar em prescrição". 
No mérito, concluo que houve cerceamento de defesa em detrimento do apelado, em face 
da ausência de defensor no procedimento administrativo e devido à inaptidão do autor, 
engenheiro, em defender-se de forma ampla por conta própria. O advogado é 
indispensável à administração da justiça. Portanto, a sua presença é imprescindível para 
defender o servidor militar junto ao STM. Esta orientação estava consagrada à época dos 
fatos, ou seja, na vigência da ordem constitucional anterior, pelo princípio da ampla 
defesa (art.153, § 15, CF de 1967 - EC nº 1), e no Estatuto dos Advogados do Brasil 
vigente também no mesmo período (Lei nº 4.215/63). 
Ademais, constatado o impedimento do advogado nomeado pelo Conselho de 
Justificação para defender o servidor militar na instância administrativa, nada foi feito para 
substituí-lo. Para acentuar a violação de defesa do militar, vale ressaltar que na 
declaração firmada pelo próprio defensor (doc. fls. 71) consta a afirmação do seu 
impedimento e a sua participação assessorando os membros do Conselho de 
Justificação. Ao invés de promover a defesa do acusado, o defensor prestou serviços aos 
oficiais que cuidaram de promover a demissão e perda de posto do demandante. 
Vale considerar a afirmação feita pelo Ministério Público Federal, ao tomar conhecimento 
do processo, onde entendeu não haver nos autos sequer elementos indispensáveis para 
o oferecimento da peça acusatória (fls. 954), para confirmar a desproporcionalidade entre 
as faltas cometidas pelo autor (acusações relativas à idoneidade moral, pundonor e 
decoro militar) e a penalidade que lhe foi aplicada. Isto se revela, inclusive em 
precedentes do próprio Superior Tribunal Militar em casos análogos, onde a pena prevista 
foi a de reforma, diferente da penalidade de demissão. 
Como salienta o Juiz sentenciante: 
 “A discricionariedade conferida ao julgador esbarra também no princípio jurídico da 
proporcionalidade não dissociada da isonomia. A pena aplicada revela-se abusiva com 
relação às condutas imputadas ao demandante, ainda mais quando se aplica para casos 
semelhantes castigo menor, conforme demonstrado na inicial”. 
Por essas razões, mantenho integralmente a sentença recorrida, negando provimento ao 
apelo e à remessa oficial. 
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APELAÇÃO CÍVEL N. 150.596-CE 
Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelante: UNIÃO FEDERAL 
Apelado: EDILSON FÉLIX DA SILVA 
Advogados: DRS. FRANCISCO VALENTIM DE AMORIM NETO E OUTRO (APDO.) 

EMENTA:  
Administrativo. Concurso público. Advocacia-Geral da União. Prazo de prorrogação da 
posse. Contagem a partir da publicação do ato de lotação. Apelação e remessa 
improvidas. 
- Tendo-se em vista que o ato de provimento do cargo de Advogado-Geral da União de 2ª 
Categoria não se perfaz de uma única vez, nos termos do § 5º, art. 21, da Lei 
Complementar nº 73/93, o prazo de prorrogação da posse se deve contar da publicação 
do ato de lotação, momento em que se completou o ato de provimento do cargo. 
- Precedente. 
- 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, 11 de março de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Trata-se de apelação da União, além de 
remessa oficial, de sentença que julgou procedente pedido formulado por Edilson Félix da 
Silva, objetivando o reconhecimento do seu direito à posse no cargo de Advogado da 
União de 2ª Categoria até o dia 14.01.97, em face de o ato de nomeação ter sido 
publicado no DOU de 16.10.96 e a publicação de sua lotação só ter ocorrido 14.11.96, 
data esta que entende ser a inicial para a contagem do prazo para assumir o cargo. 
Entendeu o Magistrado singular que “a escolha do local para lotação deve preceder à 
própria nomeação, caso contrário, da forma como ocorreu, é de se entender que a 
contagem do prazo para a posse deve-se contar a partir da publicação da lotação, como 
pretende o autor, porque a nomeação, sem a indicação da lotação, não está completa”. 
Irresignada, a União apela, argumentando que o prazo para a posse, ao revés do 
pugnado pelo autor, não decorre de arbítrio do administrador, mas de imposição legal – 
art. 13, § 1º, da Lei nº 8.112/90, e art. 21, § 5º, da Lei Complementar nº 73/93 –, razão 
pela qual não merece acolhida a pretensão do autor. 
Contra-razões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença. 
Relatei. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA ( Relator): O presente recurso visa a 
desconstituir decisão que assegurou ao promovente o direito à posse no cargo de 
Advogado da União. 
Ao meu ver, não assiste razão à recorrente. 
A Lei nº 8.112/90, art. 13, § 1º, estabeleceu que “a posse ocorrerá no prazo de 30 (trinta) 
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dias contados da publicação do ato de provimento, prorrogável por mais 30 (trinta) dias, a 
requerimento do interessado”. 
Ocorre, no entanto, que o ato de provimento de cargo de Advogado-Geral da União não 
se perfaz de uma única vez, face ao estabelecido no § 5º, art. 21, da Lei Complementar nº 
73/93, de teor: 
§ 5º - Nos dez dias seguintes à nomeação, o Conselho Superior da Advocacia-Geral da 
União deve convocar os nomeados para escolha de vagas, fixando-lhes prazo 
improrrogável”. 
Note-se que, neste caso, apenas o ato de nomeação não permite ao candidato tomar 
posse, pois há um prazo para se fixar a lotação do servidor, que deve aguardá-la para, 
enfim, assumir o cargo. 
Claramente, portanto, pode-se concluir que durante esse período o nomeado não poderia 
assumir o cargo de imediato, caso pretendesse fazê-lo. Conseqüentemente, o ato de 
nomeação só se consumou após a publicação da lotação dos candidatos nomeados. Por 
essa razão, o prazo de prorrogação da posse se deve contar da publicação do ato de 
lotação. 
O entendimento aqui esposado encontra ressonância nesta e. Corte, como demonstra o 
aresto de ementa: 
“Processual Civil. Agravo de instrumento. Antecipação da tutela. Presença dos requisitos 
à outorga. Posse no cargo de Advogado da União de 2ª Categoria. Lei Complementar nº 
73/93. Artigo 13, parágrafo 1º, da Lei 8.112/90 – ato complexo de provimento do cargo, 
aperfeiçoado com o ato de lotação. 
1 – (...) 
2 – Conta-se a partir da data de publicação do ato de lotação, que aperfeiçoou o ato 
complexo de provimento do cargo de Advogado da União de 2ª Categoria, o prazo legal 
de 60 dias para a tomada de posse (art. 13, parágrafo 1º, da Lei nº 8.112/90) – 
verossimilhança da alegação. 
3 – (...) 
4 – Agravo improvido”. 
(AGTR 9686 – CE. J. em 02.10.97. Relator Juíza Germana Moraes – Substituta). 
Isto posto, nego provimento à apelação e à remessa. 
Assim voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL N. 1.365-CE 
Relator: O SR. JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE 
Apelante: RICARDO VALE ALBINO OLIVEIRA 
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA 
Advogado: DR. PAULO NAPOLEÃO GONÇALVES QUEZADO (APTE.) 

EMENTA:  
Penal. Crime contra o Sistema Financeiro Nacional. Lei nº 7.492/86, arts. 8º e 16. 
Empréstimos a juros exorbitantes. Instituição financeira. Conceito. Atipicidade. 
- Apelante condenado no 1º grau, como incurso nas penas dos arts. 8º e 16 da Lei nº 
7.492/86, por utilizar sua firma individual para empréstimo de dinheiro a juros 
exorbitantes, utilizando como garantia cheques pré-datados dos interessados, cujos 
valores incluÍam juros de até 76%. 
- Fato descrito na denúncia que não caracteriza os ilícitos previstos nos arts. 8º e 16 da 
citada lei. Embora demonstrado que o recorrente exigia juros acima dos praticados no 
mercado, não se vê presente o ilícito contra o Sistema Financeiro Nacional, porque assim 
agia mediante a aplicação de recursos financeiros próprios, e não de terceiros, não 
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podendo a empresa do acusado ser considerada instituição financeira, para efeitos 
penais. 
- Apelação provida para julgar improcedente a denúncia e absolver o acusado, com 
fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal, sem prejuízo da apuração do 
crime previsto na Lei nº 1.521/51, que foge à competência da Justiça Federal. 

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, 12 de novembro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE: Trata-se de apelação de sentença 
que, julgando procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal contra 
Ricardo Vale Albino Oliveira, com fulcro nos arts. 8º e 16 da Lei nº 7.492/86, c/c o art. 71 
do Código Penal, condenou-o à pena de 1 (um) ano de reclusão, aumentada de 1/6 (um 
sexto), em razão da continuação, perfazendo 14 (quatorze) meses e 30 (trinta) dias-multa, 
calculada esta à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, por ter o acusado 
utilizado sua firma individual para emprestar dinheiro a juros exorbitantes. 
Em suas razões recursais, alega o apelante que a sua empresa não se assemelha a uma 
instituição financeira, não podendo, portanto, ser alcançada para os efeitos da Lei nº 
7.942/86, pois efetuava os empréstimos apenas para ajudar as pessoas que a ele 
procuravam; acrescenta que seu comportamento não se enquadra no art. 16 da Lei nº 
7.492/86, porque, mesmo se provando que sua loja apenas servia para mascarar 
empréstimos de dinheiro a juros, o fato restaria atípico à falta de um de seus elementos - 
a instituição financeira, tendo em vista que o dispositivo supra apresenta tipo diverso do 
que era descrito no art. 44, § 7º, da Lei nº 4.595/64. 
Em conseqüência, alega o recorrente, o fato descrito na denúncia não se ajustaria ao tipo 
previsto na Lei nº 7.492/86, mas caracterizaria, quando muito, crime de usura; argumenta, 
ainda, que não cometeu nenhum crime, por ser impossível a sua consumação, pois o 
flagrante foi preparado pelos policiais, ensejando a aplicação da Súmula 145 do STF; 
pede, por fim, a reforma in totum da sentença, ora recorrida. 
Foram apresentadas as contra-razões (fls. 413/414), no sentido de que seja mantida a 
decisão a quo, com o conseqüente improvimento do apelo. 
Nesta instância, o douto representante do Ministério Público Federal, na condição de 
custos legis, opinou pela manutenção do decreto condenatório. 
Os autos, regularmente processados, vieram-me conclusos por distribuição. 
É o relatório. 
Ao eminente Juiz Revisor. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE (Relator): Os dispositivos legais nos 
quais a conduta do réu foi inserida integram a Lei nº 7.942/86, que define os crimes contra 
o Sistema Financeiro Nacional, têm as seguintes redações: 
“Art. 8º. Exigir, em desacordo com a legislação, juro, comissão ou qualquer tipo de 
remuneração sobre operação de crédito ou de seguro, administração de fundo mútuo ou 
fiscal ou de consórcio, serviço de corretagem ou distribuição de títulos ou valores 
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mobiliários: 
Pena - Reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa”. 
“Art. 16: Fazer operar, sem a devida autorização, ou com autorização obtida mediante 
declaração falsa, instituição financeira, inclusive de distribuição de valores mobiliários ou 
de câmbio: 
Pena: Reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa”. 
Trata-se de tipos penais que se completam com a definição de instituição financeira, 
descrita no caput do art. 1º do mesmo diploma legal, com a seguinte redação: 
“Art. 1º: Considera-se instituição financeira, para efeito desta lei, a pessoa jurídica de 
direito público ou privado, que tenha como atividade principal ou acessória, 
cumulativamente ou não, a captação, intermediação ou aplicação de recursos financeiros 
de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, ou a custódia, emissão, distribuição, 
negociação, intermediação ou administração de valores mobiliários”. 
O conceito adotado pela lei disciplinadora dos crimes contra o Sistema Financeiro 
Nacional é mais restrito em relação ao que fora perfilhado na Lei nº 4.595, de 31.12.64, 
em que se referia à “coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios 
ou de terceiros” (art.17). 
A r. sentença condenatória adotou os seguintes fundamentos para entender presente o 
tipo descrito no art. 16, in verbis: 
“(…) 
09. Como se observa, o Ministério Público Federal provou sobejamente o cometimento do 
crime perpetrado pelo acusado, independentemente de ter sido ou não o flagrante 
preparado, conforme faz alusão o seu ilustre defensor. Como ficou devidamente 
comprovado, havia inclusive uma agenda destinada ao controle da dívida dos vários 
beneficiários com os empréstimos, praticados com juros muito acima dos correntes junto 
às instituições financeiras, que, na realidade, têm autorização para emprestar dinheiro a 
juro a terceiros. 
10. Portanto, o acusado jamais poderia anunciar em jornal de grande circulação a prática 
de um tipo de comércio para cuja prática não estava autorizado. Daí o fato de ter 
emprestado dinheiro a juros exorbitantes caracterizou a usura, prática esta condenável 
desde os tempos romanos, sendo que estes eram impedidos, inclusive, da prática do 
comércio, porque este era realizado com fins de lucro. 
11. (…) 
12. Portanto, o acusado, em assim agindo, perpetrou o crime do colarinho branco, 
segundo descrito na denúncia, de forma continuada, pelo espaço de três meses”. (Fls. 
390/394). 
Efetivamente, o crime contra o Sistema Financeiro Nacional exige apenas a atividade do 
agente ao “fazer operar” instituição irregular, ou seja, sem a devida autorização, ou com 
autorização obtida por meios fraudulentos, mediante declaração falsa. A cobrança de 
juros extorsivos, ou não, é aqui penalmente irrelevante. O que se coíbe é o funcionamento 
de instituições financeiras sem o prévio controle do Banco Central, autarquia que tem 
como uma de suas atribuições essenciais conceder autorização às instituições 
financeiras, a fim de que possam funcionar no País, nos termos do art. 10, IX, a, da Lei nº 
4.595/64. Portanto, trata-se de um delito formal, que se perfaz independentemente da 
constatação do dano. 
Não vejo presente o ilícito contra o Sistema Financeiro Nacional, porque o acusado agia 
mediante a aplicação de recursos financeiros próprios, e não de terceiros. Nesse ponto, 
inexiste qualquer controvérsia. Daí porque a empresa do acusado não pode ser 
considerada instituição financeira, para efeitos penais, vez que não se pode isolar o art. 
16 do art. 1o, parágrafo único, I, da Lei nº 7.492/86. 
Sem dúvida, o invocado art. 17 da Lei nº 4.595/64 em nada altera o raciocínio já 
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desenvolvido, uma vez que a equiparação se faz a “pessoa jurídica que capte ou 
administre seguros, câmbio, consórcio, capitalização ou qualquer tipo de poupança ou 
recursos de terceiros”. Portanto, não abarca a hipótese dos autos, em que se cuida de 
recursos da própria firma individual. 
Em suma, entendo que o fato descrito na denúncia não caracteriza os ilícitos previstos 
nos arts. 8º e 16 da Lei nº 7.492/86, vez que a empresa PLASFOR - Comércio e 
Representações Ltda. não se enquadra na categoria “instituição financeira”. 
Isto posto, dou provimento à apelação para julgar improcedente a denúncia e absolver o 
acusado, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal, sem prejuízo da 
apuração do crime previsto na Lei nº 1.521/51, que foge à competência da Justiça 
Federal. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL N. 1.505-CE 
Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: JUSTIÇA PÚBLICA 
Apelado: CARLOS ENRIQUE GALLEGO SUAREZ 
Advogada: DRA. MARIA EDNIR FROTA QUEIROZ (APDO.) 

EMENTA: 
Processo Penal e Penal. Apelação. Tráfico internacional de entorpecente. Prova colhida 
sob o contraditório e em harmonia com elementos do inquérito policial. Autoria 
comprovada. Condenação. Apelo provido. 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e examinados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide 
a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar 
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, 23 de fevereiro de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Trata-se de recurso de apelação interposto pelo 
Ministério Público Federal contra decisão do MM. Juiz Federal da 4ª Vara da Seção 
Judiciária do Estado do Ceará, que absolveu Carlos Enrique Gallego Suarez da acusação 
de tráfico internacional de cocaína. 
Alega, em resumo, a apelante que a sentença deve ser reformada, uma vez que o 
contexto probatório autoriza a condenação do apelado, por isso que fartamente provadas 
a autoria e a materialidade do delito tipificado na denúncia. 
Em suas contra-razões, o apelado pede a manutenção do decisum, sobrelevando o 
acerto do Juiz a quo em renegar as provas produzidas através de escuta telefônica, 
considerado meio ilícito de obtenção de informações. 
 A Procuradoria Regional da República, por sua ilustre representante, Dra. Eliane Recena, 
corrobora o apelo do Parquet em 1º Grau, por entender suficientes as provas para uma 
condenação, transcrevendo parte de depoimentos considerados elucidativos quanto à 
participação do apelado no delito. 
É o relatório. 
Submeto os autos à apreciação do eminente Revisor. 
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VOTO 
 O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): Cuidam os autos de apelação 
criminal interposta pelo Ministério Público Federal contra sentença do MM. Juiz Federal 
da 4ª Vara-CE, que absolveu Carlos Enrique Gallego Suarez da acusação de prática do 
delito previsto no art. 12, c/c o art. 14 da Lei nº 6.368/76. 
A peça inicial da ação penal descreve o fato delituoso como tráfico internacional de 
entorpecente (cocaína), perseguindo a condenação do apelado e de outros comparsas, 
os quais faziam parte de uma quadrilha internacional de traficantes de drogas. 
O apelado figura como sócio de duas empresas, sendo uma sediada no Brasil e a outra 
nos Estados Unidos. Através destas empresas a droga era facilmente recebida da 
Colômbia, fazendo do Brasil uma rota, para chegar finalmente ao mercado consumidor e 
ambicionado, que eram os Estados Unidos. 
A droga era transportada de forma camuflada, no interior de tubérculos, conhecidos como 
“inhames”, para dificultar a operação de fiscalização nas fronteiras e postos e facilmente 
chegar ao seu destino. 
A sentença que absolveu o apelado é idêntica a outras já reformadas por este Tribunal, 
através de apelações anteriores interpostas também pelo Ministério Público Federal, cujos 
apelados eram comparsas de Carlos Enrique Gallego Suarez. (ACRs nºs 495 e 505-CE). 
A prova colhida no processo, respeitado o contraditório e em harmonia com os elementos 
do inquérito policial, não deixa dúvida quanto à participação do apelado na empreitada 
criminosa. 
Ouvida em Juízo, a testemunha Luiz Antônio da Cruz Pinelli revelou que a cocaína 
chegava em Fortaleza e era levada para a Empresa Nevraska - Exportadora e 
Importadora, que tinha como sócios Eduardo Salazar e Carlos Enrique Gallego Suarez, 
que eram colombianos. A empresa tinha ainda a participação do brasileiro Geraldo Pocobi 
Filho como terceiro sócio. A testemunha informa que foram encontradas na empresa mais 
ou menos trezentas e cinqüenta caixas contendo “inhames” verdadeiros e outras 
quatrocentas ou quinhentas caixas que iriam receber os “inhames” falsos, ou seja, 
recheados de cocaína, que seriam exportados através da Firma Nevraska, como ocorrera 
antes, quando transportara grande quantidade de cocaína camuflada nos tubérculos, para 
os Estados Unidos, diretamente para a empresa recebedora da exportação, que tinha 
também o apelado como um dos sócios. 
Outra testemunha, João Abrão Garcia Gretzitz, esclarece que Eduardo Gonzales Salasar, 
na verdade, era um representante do traficante colombiano Carlos Enrique Gallego 
Suarez. 
Dando provimento à Apelação Criminal nº 505-CE, a Turma condenou Eduardo Gonzales 
como um dos sócios da empresa Nevraska, responsável pelo tráfico internacional da 
cocaína apreendida ainda antes de chegar à empresa. As provas eram irrefutáveis. 
 Em Juízo, o co-réu Geraldo Pocobi Filho, o sócio brasileiro da empresa Nevraska, afirma 
acreditar ter sido Carlos Enrique Gallego o responsável pela colocação da cocaína no 
interior dos tubérculos. 
Como se denota, um sócio acusando o outro, o que não é nenhuma novidade quando não 
se tem outra defesa. 
Destarte, resta ser punido o terceiro sócio da empresa quartel general da quadrilha, já que 
os demais já tiveram sua condenação imposta por este Tribunal em grau de apelação. 
Há prova material nos autos dando conta de alteração contratual da sociedade comercial 
Nevraska, com registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo e onde figura o 
apelado como um dos sócios. 
Há, pois, provas robustas da participação do apelado no crime, independentemente da 
apreciação das peças de degravação de escuta ambiental, o que torna improcedentes as 
contra-razões da apelação. 
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Por essas razões, dou provimento à apelação e julgo procedente a denúncia também em 
relação a Carlos Enrique Gallego Suarez, tendo-o como incurso nas penas do art. 12 da 
Lei nº 6.368/76. Deixo de considerar o concurso material com o art. 14 do mesmo 
diploma, tendo em vista a omissão desse ponto na petição recursal. 
Não existe prova de antecedentes criminais do apelado. Considerando o vulto da 
apreensão e a intensidade do dolo, além do grave prejuízo para a imagem internacional 
do Brasil, fixo a pena em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em 
regime fechado, e 60 dias-multa, à base de 1/30 do salário mínimo. Lance-se-lhe o nome 
no rol dos culpados. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL N. 1.680-PE 
Relator: O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Apelante: JOSÉ GILVAN FERREIRA PAZ 
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA 
Advogada: DRA. IZA MARIA ROCHA BIONE (APTE.) 

EMENTA: 
Penal e Processual Penal. Validade da citação. Descaminho. Cota de importação. 
Instrução Normativa DPRF 30/91. Princípio da insignificância e da inexigibilidade de 
conduta diversa. Aplicação. 
1. Segundo o apelante, o feito seria nulo ab initio, por haver sido intimado e não citado 
para integrar a relação processual. Preliminar de nulidade da citação que, 
independentemente de destaque, se afasta, porque da alegada nulidade não decorreu 
prejuízo para a defesa. A carta na qual se deprecou a intimação não foi o meio através do 
qual o apelante, ora acusado, tomou ciência do processo: devolvida sem cumprimento da 
diligência, eis que o réu não foi encontrado, foi ele editaliciamente citado. 
2. A Instrução Normativa nº 30, de 13-05-91, do DPRF, estabeleceu, para o regime de 
importação de mercadoria estrangeira, limite de isenção fiscal no valor de duzentos e 
cinqüenta dólares americanos, por pessoa. 
3. Embora o laudo merceológico de avaliação direta mencione que o valor dos bens 
constritos ultrapassou o limite da quota de importação, cumpre relembrar que o Direito 
Penal não se deve ocupar de ninharias. Aplicação, à espécie, do princípio da 
insignificância e da inexigibilidade de conduta diversa. 
4. Atipicidade penal da conduta. Provimento da apelação. 

ACÓRDÃO 
 Vistos, relatados e discutidos os presentes autos entre partes acima identificadas, decide 
a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, dar 
provimento à apelação, nos termos do relatório, voto do Juiz Relator e notas taquigráficas 
constantes nos autos, que fazem parte integrante do presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 17 de setembro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ GERALDO APOLIANO - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO: Recorre-se de decisão que, sob o fundamento 
de estar positivada a materialidade da conduta, no tocante à existência de imposto ou 
direito devido ao Fisco, condenou o ora apelante nas penas cominadas ao delito de 
descaminho, com espeque no artigo 334 do Código Penal. 
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Irresignado, apela o réu, a aduzir, em suma: (a) padece do vício de nulidade o presente 
feito, à conta de se haver intimado, e não citado o apelante para integrar a relação 
processual; (b) inexistente se afigura o elemento subjetivo dolo, imprescindível à 
caracterização do crime de descaminho. 
Contra-razões pela manutenção da decisão a quo. 
O douto representante do Parquet Federal, em pós considerações sobre a preliminar de 
nulidade argüida, bateu-se pelo provimento do recurso. Salientou-se ocorrerem, no caso 
sob enfoque, os requisitos para aplicabilidade do princípio da insignificância. 
É o relatório. Ao eminente Juiz Revisor. 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): Analiso, inicialmente, a preliminar de 
nulidade do processo. 
Sustenta o apelante que seria nulo, ab initio, o presente feito, mercê de haver o mesmo (o 
apelante) sido intimado, e não citado, para integrar a relação processual. 
Desmerece prosperar tal alegativa. A uma, porque da alegada nulidade, conforme se 
constatará ao final deste voto, não decorreu prejuízo para a defesa; a duas, porque a 
carta precatória que continha a intimação não não foi o meio através do qual o apelante 
tomou ciência do processo (a carta precatória foi devolvida sem cumprimento da 
diligência, uma vez que, não tendo sido encontrado o acusado, foi ele citado por edital). 
A alegação de nulidade, ao meu sentir, encontra ainda óbice no artigo 566 do Código de 
Processo Penal - CPP -, o qual a seguir se transcreve: 
 "Art. 566. Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na 
apuração da verdade substancial ou na decisão da causa”. 
Rejeitada, sem destaque, a preliminar, passo ao exame da questão meritória. 
Constata-se do laudo merceológico de avaliação direta de fls., que toda a mercadoria 
apreendida totalizou R$ 734,40, o equivalente a US$ 816,00, na data de 25.07.95. 
De acordo com a Instrução Normativa nº 30 do DPRF, de 13.05.91, o regime de 
importação de mercadoria estrangeira fixou o limite de isenção fiscal de US$ 250,00 
dólares americanos, por pessoa; e, na época da apreensão - maio/95 -, o valor da cota 
era o anteriormente referido. 
 Data vênia, penso que não basta o fato de se introduzir ou comercializar mercadoria 
estrangeira desacompanhada de nota fiscal para que se tenha por configurado o delito de 
descaminho, tal como se menciona na peça acusatória. 
Outros fatores e circunstâncias hão de ser levados em boa conta para que se tenha o fato 
por típico. 
Há de se perquirir, por exemplo, que razões determinaram que o denunciado fosse até o 
Paraguai, de lá trazendo algumas mercadorias desacompanhadas de notas fiscais. 
 O Direito Penal há de conviver com a realidade dos fatos. A crise social que ainda 
persiste no País obriga a que muitas pessoas se dediquem às atividades da economia 
informal, com o fito de satisfazerem as necessidades básicas, e as dos que lhe sejam 
afetos. 
O comércio de produtos estrangeiros, adquiridos na Zona Franca de Manaus, e/ou, 
principalmente, em Ciudad del Leste, no Paraguai, tem assegurado a muitos a 
oportunidade de sobreviver com um mínimo de dignidade. 
Esse tipo de comércio, se desenvolvido com quantidade de mercadorias que avaliadas 
não ultrapassem, ou ultrapassem em valor irrisório, o limite de isenção fiscal para a 
importação de mercadorias estrangeiras, não deve ser considerado como figura típica, 
sob a angulação do Direito Penal que, convém que fique destacado, não se deve ocupar 
de bagatelas ou quinquilharias. 
Penso, com a devida vênia dos doutores, que situações como as que vivem, ainda hoje (e 
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apesar dos sucessivos planos de estabilização da economia), milhares de brasileiros, 
configuram a inexigibilidade de conduta diversa, a que aludem a Ciência e a Lei Penais. 
Por outro lado estou em que, à hipótese, é de se aplicar o princípio da insignificância, 
consoante preconizado pela Doutrina Penal contemporânea: 
 "Princípio da Insignificância. 
 131- Welsel considera que o princípio da adequação social bastaria para excluir certas 
lesões insignificantes. É discutível que assim seja. Por isso, Claus Roxin propôs a 
introdução, no sistema penal, de outro princípio geral para a determinação do injusto, o 
qual atuaria igualmente como regra auxiliar de interpretação. Trata-se do denominado 
princípio da insignificância, que permite, na maioria dos tipos, excluir os danos de pouca 
importância. Não vemos incompatibilidade na aceitação de ambos os princípios que, 
evidentemente, se completam e se ajustam à concepção material do tipo que estamos 
defendendo. Segundo o princípio da insignificância, que se revela por inteiro pela sua 
própria denominação, o Direito Penal, por sua natureza fragmentária, só vai até onde seja 
necessário para a proteção do bem jurídico. Não deve ocupar-se de bagatelas. Assim, no 
sistema penal brasileiro, por exemplo, o dano do art. 163 do Código Penal não deve ser 
qualquer lesão à coisa alheia, mas sim aquela que possa representar prejuízo de alguma 
significação para o proprietário da coisa; o descaminho do art. 334, § 1º, d, não será 
certamente a posse de pequena quantidade de produto estrangeiro, de valor reduzido, 
mas sim a de mercadoria cuja quantidade ou cujo valor indique lesão tributária, de certa 
expressão, para o Fisco; o peculato do art. 312 não pode estar dirigido para ninharias 
como a que vimos em um volumoso processo no qual se acusava antigo servidor público 
de ter cometido peculato consistente no desvio de algumas poucas amostras de 
amêndoas; a injúria, a calúnia e a difamação dos arts. 140, 139 e 138 devem igualmente 
restringir-se a fatos que realmente possam afetar significativamente a dignidade, a 
reputação, a honra, o que exclui ofensas tartamudeadas e sem conseqüências palpáveis; 
e assim por diante. 
......................................................................................................................” 
Infração, se houve, circunscreveu-se à órbita própria do Direito Administrativo-Fiscal, mas 
acerca da existência (ou não) de infração administrativa, melhor dirá, estou certo, a 
autoridade fazendária competente. 
Não há notícia de que o réu se tenha furtado, por qualquer sorte, à ação fiscalizadora dos 
agentes fazendários. 
Tanto que a mercadoria apreendida vinha como bagagem que, a seu turno, foi 
acondicionada nos compartimentos a tanto reservados no próprio ônibus. 
Essa circunstância é reveladora, estou convencido, de que não houve tentativa, mesmo a 
mais mínima, de iludir o Fisco, nem, tampouco, de, sob fraudulento feitio, fazer-se internar 
no País mercadoria de procedência alienígena. 
A jurisprudência do colendo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em julgado do 
eminente Juiz Tourinho Neto, já havia referendado a tese segundo a qual, em situações 
assim, não se poderia cogitar da existência do dolo específico, elementar cuja ausência 
torna o fato atípico (penalmente irrelevante). 
Também a jurisprudência do egrégio Supremo Tribunal Federal já admitiu, a contrario 
sensu, que a simples apreensão de mercadorias estrangeiras em poder de um 
denunciado não é suficiente para que se tenha por caracterizado o delito de descaminho. 
Data vênia, merece reforma a r. decisão monocrática; e, por isso mesmo, dou provimento 
à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL N. 1.816-PE 
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Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: JUSTIÇA PÚBLICA 
Apelado: ARRILDO ALVES DE SOUZA 
Advogada: DRA. JACINTA DE FÁTIMA COUTINHO MOURA (APDO.) 

EMENTA: 
Penal e Processo Penal. Crime de roubo qualificado e de falsa identidade. Concurso 
material. Sentença absolutória. Prova testemunhal. Prova inconteste a identificar a 
perfeição do crime de roubo qualificado. Denúncia. Retificação. Possibilidade no Segundo 
Grau de jurisdição. 
1 - À vista da autoridade inegável da prova testemunhal, de modo inconteste se identifica 
a perfeição do crime de roubo qualificado, imputado ao apelado na peça exordial. 
2 - Ao ser apanhado o apelado portando carteira de identidade e registro civil, em nome 
de terceiro, utilizando-se de modo a esconder a sua própria identidade e, assim, furtar-se 
à perseguição da polícia, fugitivo que era da Penitenciária Agrícola de Itamaracá, para 
onde fora recolhido para cumprir pena por crime de roubo, temos a perfeição do tipo do 
art. 308 - falsa identidade, e não do tipo de que cuida o art. 304 - uso de documento falso. 
3 - Não sendo a hipótese de dar-se nova definição jurídica ao fato, visto que a 
jurisprudência caminha no sentido de não permitir que não se opere em Segunda 
Instância a mutatio libelli segundo a dicção da Súmula 453 do STF, todavia, permitida a 
retificação da denúncia no Segundo Grau de Jurisdição, em face de elementos contidos 
na referida peça. 
 4 - 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 para, operando a retificação da denúncia, modificar a sentença e 
condenar o apelado pela prática dos crimes de roubo qualificado e falsa identidade, nos 
termos do voto do Juiz Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas, que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 22 de setembro 1998 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator 

RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: O Ministério Público Federal apela da 
sentença da lavra do MM. Juiz Francisco Alves dos Santos Júnior, da 2ª Vara Federal/PE, 
que absolveu o réu Arrildo Alves de Souza, nos termos do art. 386, IV, do CPPB (falta de 
provas). 
Narra a peça acusatória que a ação delituosa praticada pelo réu e outros teve início com o 
roubo do veículo Vectra/GM, que estava sendo conduzido por João Bezerra de Azevedo 
Filho, sob ameaça de arma de fogo, utilizado para facilitar o assalto de um malote 
contendo R$ 13.400,00 (treze mil e quatrocentos reais) do funcionário Carlos José Barros 
dos Santos destinado à Agência da Caixa Econômica do Município de Custódia-PE. 
Entende o MPF existirem nos autos elementos suficientes a ensejar a condenação do 
apelado: a uma, por ter sido o mesmo preso em flagrante juntamente com o único 
condenado, João Samuel de Amorim (condenado à pena de cinco anos e oito meses de 
reclusão e multa); a duas, o apelado negou em juízo a sua participação no assalto, em 
razão de ter sido surrado na polícia para que confessasse o crime, quando no 
interrogatório perante a autoridade policial o apelado e João Samuel de Amorim contaram 
a ação delituosa praticada com riqueza de detalhes; a três, que a versão do apelado de 
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que o fato de ter sido incriminado pela polícia deveu-se à sua inimizade com o policial 
Miguel, restando desmascarada pelo depoimento do co-réu João Samuel de Amorim (fls. 
90); a quatro, que a testemunha Milton Félíx dos Santos, policial militar que escoltava o 
funcionário da CEF durante o assalto, reconheceu o apelado como sendo um dos 
participantes do assalto (fls. 33/34), reiterando em juízo a sua afirmação. 
Assevera o MPF que a prova colhida durante o inquérito foi confirmada em juízo, não 
merecendo ser desconstituída em face da afirmação do apelado de ter sido obrigado a 
confessar o crime sob ameaça. 
Ressalta a coerência das provas constantes do inquérito com as colhidas nos autos, 
trazendo à colação a doutrina firmada por Julio Fabrini Mirabete, no tocante à prova do 
inquérito com apoio na prova em juízo. 
Acrescenta que se trata de criminoso foragido da Penitenciária Agrícola de ltamaracá, 
onde cumpria pena por roubo, preso em flagrante juntamente com o co-réu João Samuel 
de Amorim, portando documentos falsos, tendo o mesmo entrado em contradição quando 
tentou desmentir em juízo o que houvera confessado na polícia. 
Insurge-se, ainda, contra a parte da sentença que absolveu o apelado do crime de uso de 
documento falso, aduzindo que nem a polícia, nem a acusação providenciou o laudo 
comprobatório da falsificação, afirmando que o documento de identidade que o apelado 
portava não era materialmente falso, mas ideologicamente falso, conforme depoimento de 
fls. 13. 
Em face do alegado, expõe que a prova da falsidade ideológica dispensa laudo, até 
mesmo por impossibilidade fática, devendo ser atestada por outros meios, vez que o 
apelado para fugir da polícia vinha utilizando os documentos em nome de Edmilson Alves 
de Souza, impondo-se a condenação do ora apelado também pelo uso de documento 
falso. Embasa tal conclusão na jurisprudência citada por Celso Delmanto, in Código Penal 
Comentado, pág. 457 (TFR, Ap. 3.921, DJU 30.04.81, p. 3759). 
Contra-razões apresentadas (fLs. 453/456). 
O ilustre Procurador Regional da República, Dr. Humberto de Paiva Araújo, ofertou 
parecer de fls. 461/468, opinando pelo improvimento do recurso. Estes AA. seguiram ao 
Revisor. 
É o relatório. 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Observo nos presentes autos que o 
Ministério Público Federal insurge-se, tão-somente, contra a absolvição do réu Arrildo 
Alves de Souza, aduzindo para tanto a existência de elementos suficientes para legitimar 
um decreto condenatório. 
Sua Excelência, o douto Juiz sentenciante, absolveu o ora apelado por inexistência de 
prova no tocante à concorrência do mesmo para a infração penal, de acordo com o 
contido no art. 386, IV, do CPPB. 
Narra a peça acusatória que a ação delituosa praticada pelo réu e outros teve início com o 
roubo do veículo Vectra/GM, que estava sendo conduzido por João Bezerra de Azevedo 
Filho, sob ameaça de arma de fogo, utilizado para facilitar o assalto de um malote 
contendo R$ 13.400,00 (treze mil e quatrocentos reais) do funcionário Carlos José Barros 
dos Santos destinado à Agência da Caixa Econômica do Município de Custódia-PE. 
Extrai-se da denúncia que "... No dia 07.05.1995, Roberto Carlos, na presença de Adilson, 
o “Mirudo”, em Palmares-PE, convidou Arrildo para assaltar a agência da Caixa 
Econômica Federal, existente no Município de Custódia-PE, tendo o primeiro, xará do 
famoso cantor, dito que já observara o movimento da dita agência. O Adilson "Mirudo", 
também, aceitou a empreitada criminosa. O denunciado João Samuel, por sua vez, foi 
convidado para fazer o assalto por Arrildo e Adilson “Mirudo" também concordou”. 
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Noticia a denúncia que, após a ocorrência do evento delituoso que culminou com o 
assalto de um malote da CEF contendo R$ 13.400,00, em perseguição contínua 
empreendida pela PM, o apelado, juntamente com João Samuel, foi preso no Município 
de Arcoverde-PE, em 10.05.1995, na localidade Sítio dos Nunes, dentro de um veículo 
Caravan de propriedade de Aloízio Alves. 
Consta do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 09) que foram encontradas com o ora 
apelado uma cédula de identidade e uma certidão de nascimento falsas, em nome de 
Edmilson Alves de Souza (fls. 20). Colhe-se, ainda, do referido Auto de Prisão em 
Flagrante, que o mesmo estava foragido da Penitenciária Agrícola de ltamaracá (PAI), 
onde cumpria pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, por roubo. 
Dessa forma, restou o então apelado denunciado como incurso nas sanções do art. 157, 
§ 2º, I, II e III, e art. 288, c/c os arts. 69 e 61, II, b, todos do CPB. Foi ainda o mesmo 
incurso nas penas do art. 304, em face dos documentos falsos públicos apreendidos com 
este. 
De uma análise das provas constantes dos autos, no tocante ao crime de roubo, afirmou a 
testemunha de nome Cesarnildo dos Santos Lima: 
 “... que o depoente, acompanhado de uma patrulha, saiu em uma diligência atrás de uns 
assaltantes; que na localidade de Sítio dos Nunes a patrulha encontrou o Vectra utilizado 
no assalto, abandonado em uma estrada de terra, já perto de São Caetano... que no dia 
seguinte, por volta de 10 horas da noite, a patrulha, quando voltava de Custódía, ainda 
em diligência para descobrir o paradeiro dos assaltantes, abordou uma Caravan, onde 
viajavam o primeiro e o segundo denunciados (Arrildo Alves de Souza e João Samuel de 
Amorim); que os policiais, ao revistarem o veículo, encontraram diversos selos de banco, 
dos utilizados para amarrar as cédulas, além do que os acusados estavam com as roupas 
muito sujas; ... que, em poder dos acusados, o recibo de depósito bancário que segundo 
os próprios acusados era referente à parte que caberia a um deles, não se recordando 
quem era; que os policiais, desconfiados, começaram a inquirir os acusados que 
terminaram por confessar a autoria do assalto; que, durante o assalto, um dos acusados 
feriu um dos policiais de Custódia; que, em razão disto, a patrulha levou os acusados para 
a Delegacia de Custódia, onde o referido policial reconheceu um dos acusados corno seu 
agressor...; que, encerrada a lavratura do auto em flagrante, digo, do auto de prisão em 
flagrante, a patrulha, acompanhada do primeiro denunciado, seguiu até Arcoverde a fim 
de prender os demais envolvidos, sendo infrutífera a diligência, pois os mesmos haviam 
fugido; que, segundo os dois primeiros denunciados, quem ficou com a maior parte do 
dinheiro foi Adílson e Roberto Carlos; que ouviu falar que o primeiro denunciado é fugitivo 
de um dos presídios de Pernambuco, não sabendo informar qual; dada a palavra ao 
Representante do Ministério Público. Que, no momento da prisão dos dois denunciados, 
não houve resistência por parte dos acusados; que, no momento da prisão, os acusados 
não estavam armados; que o condutor da Caravan não foi preso pela patrulha; que os 
selos do banco estavam em poder dos dois denunciados, Arrildo e João Samuel; que 
Aloísio, que vinha dirigindo a Caravan, não teve nenhuma atitude suspeita no momento 
da prisão do acusado; que Arrildo disse ao depoente que esta não era sua primeira 
'parada', pois já havia participado de outros assaltos”. 
Em seu depoimento de fls. 126, afirma a testemunha Miguel Furtado de Souza: 
 “Que no dia seguinte, por volta das vinte e duas horas, ainda em diligência para efetuar a 
prisão dos envolvidos no assalto, a patrulha de que fazia parte o depoente abordou uma 
Caravan que transportava os dois denunciados (Arrildo Alves de Souza e João Samuel de 
Amorim); que a patrulha desconfiou da Caravan porque, ao fazerem a abordagem, 
reconheceram o primeiro denunciado (Arrildo Alves de Souza) que já tinha 
diversas passagens pela polícia de Serra Talhada, além do que, no dia anterior, um tio do 
denunciado informara aos policiais que o mesmo estava envolvido em um assalto; que os 
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acusados confessararam a autoria do delito; que o depoente estava, na hora em que os 
policiais de Custódia reconheceram os acusados como participantes do assalto”. 
Por seu turno, são de Milton Félix dos Santos as afirmações abaixo transcritas - fis. 194v: 
 “Que o depoente soube que os acusados Arrildo Alves e João Samuel foram presos nas 
imediações do povoado de Sítio dos Nunes, no Município de Flores, porque o carro em 
que trafegavam baixou o pneu e eles, ao avistarem a viatura dos anjos da guarda (viatura 
policial), tentaram se evadir”. 
Diante, pois, do apanhado na prova testemunhal, ininteligível a observação do Exmo. Juiz 
sentenciante, quando, em absolvendo o réu, afirma não se encontrar autorizado “apenas 
com base em conjecturas”, quando, na verdade, ao juizo condenatório se chega, não com 
base em suposição, hipótese ou mesmo opinião sem fundamento preciso, mas sim, à 
vista da autoridade inegável da prova testemunhal, que de modo inconteste leva a 
identificar a perfeição do crime de roubo qualificado imputado ao apelado na peça 
exordial, pois indiscutíveis a autoria e a materialidade. 
No tocante ao crime de uso de documento falso, importa observar que, ao ser apanhado o 
apelado portando tais documentos - carteira de identidade e registro civil, em nome de 
Edmilson Alves de Souza, de tais documentos utilizava-se de modo a esconder a sua 
própria identidade e, assim, furtar-se à perseguição da polícia, fugitivo que era da 
Penitenciária Agrícola de ltamaracá, para onde fora recolhido para cumprir pena por crime 
de roubo. De imediato, da leitura da própria peça exordial, que assim narra os fatos, 
verifica-se que o uso daqueles documentos falsos, e nesse sentido assiste razão ao 
apelante quando observa que, sendo a falsidade ideológica e não material, tal falsidade é 
constatada pelo encontrado nos próprios documentos, a não depender, pois, de perícia 
documentoscópica, que o uso daqueles documentos falsos, repito, destinavam-se, pois, a 
ocultar a verdadeira identidade do réu e atribuir-lhe uma identidade falsa, no quanto usava 
o apelado como próprios tais documentos, perfazendo, assim, com tal conduta, não o tipo 
penal do genérico crime de uso de falso de que cuida o art. 304 do CPB, mas do 
específico crime capitulado no art. 308, que tem no uso de documento pertencente a 
terceiro, como se próprio fosse, modalidade de perfeição do crime de falsa identidade, 
cujas espécies estão presentes nos arts. 307 e 308 da mesma lei penal. 
A jurisprudência caminha no sentido de não permitir que não se opere em Segunda 
Instância a mutatio libelli, segundo a dicção da Súmula 453 do STF. Oportuno observar 
que a hipótese não é nem de reformatio, nem de mutatio libelli, simplesmente porque não 
cuida a hipótese de dar-se nova definição jurídica do fato em conseqüência de elementos 
não contidos explícita ou implicitamente na denúncia, e sim, de pura retificação da 
denúncia, no momento que consta da mesma denúncia, textualmente: 
 “... Na posse de Arrildo, foram encontrados uma carteira de identidade e uma certidão de 
nascimento falsas, em nome de Edmilson Alves de Souza (fls. 20), das quais fazia uso 
para escapar de perseguições policiais, uma vez que estava foragido da Penitenciária 
Agrícola de ltamaracá (PAI)” - fls. 03. 
Assim sendo, retifico a denúncia para ter o apelado Arrildo Alves de Souza como incurso 
nos crimes capitulados nos arts. 157, § 2º, I, II e III - roubo qualificado, em razão do uso 
de violência ou ameaça exercida com o emprego de arma, e, mais, em razão do concurso 
de duas ou mais pessoas e, mais, pelo fato da vítima estar em serviço de transporte de 
valores, circunstância esta conhecida do agente -, e 308 do CPB - falsa identidade 
consistente no uso de documento de identidade alheia como se própria fosse, e não mais 
no crime de que cuida o art. 304 do CPB. 
Considerando, por outro lado, em relação a este crime de falsa identidade, que presentes 
se encontram tanto o nexo de causalidade subjetiva - o dolo - , como o nexo de 
causalidade objetiva - a materialidade -, elementos essenciais do crime e que deixam a 
comprovar a perfeição de tal tipo penal pelo mesmo réu, não há como, em relação 
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também à prática deste crime, não prover-se ao recurso do MPF. 
Isto posto, dou provimento ao recurso do MPF, para, modificando a sentença, condenar o 
apelado pelo crime de que cuida o art. 157, aplicar a pena-básica de 4 anos de reclusão, 
pena esta que, atendendo militar contra o réu as causas especiais de aumento de que 
cuida o § 2º do mesmo artigo e seus incisos I, II e III, aumentá-la de 1/3 (um terço), para, 
em definitivo, ter a mesma em 5 anos e 4 meses de reclusão. Considerando, ainda, que, 
em concurso material - art. 69 do CPB -, o apelado também perfez o tipo penal descrito no 
art. 308 do CPB, aplico-lhe, cumulativamente, pela prática de tal crime, a pena de 4 
meses de detenção. Aplico, ainda, ao réu, pela prática do crime de roubo qualificado, a 
pena pecuníária de 30 dias-multa, calculada à base de um dia do salário mínimo vigente à 
época e a de 10 dias-multa, pela prática do crime de falsa identidade - art. 308 do CPB -, 
calculando-se, igualmente, o dia-multa à base do salário mínimo vigente à época dos 
fatos. Considerando que o réu é reincidente, pois, inclusive, de quando da prática dos 
crimes que lhe são imputados na denúncia se encontrava foragido da Penitenciária 
Agrícola de Itamaracá, onde se encontrava em cumprimento de pena por prática de 
outros crimes, a pena restritiva de liberdade, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b, será 
cumprida inicialmente em regirne fechado, sem prejuízo, no entanto, no tocante ao 
cumprimento das mesmas, da progressividade de que fala o próprio § 2º do referido art. 
33 do CPB. Custas processuais por conta do apenado. É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL N. 1.979-RN 
Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelantes: EVANDRO OLIVEIRA DA SILVA E ADÉRCIO FRANCELINO DE LUCENA 
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA 
Advogado: DR. JOSÉ MOREIRA VIEIRA (APTES.) 

EMENTA:  
Penal. Moeda falsa. Guardar ou introduzir em circulação. Dolo. 
Comete crime de moeda falsa, tanto quem a introduz na circulação, passando a terceiro 
de boa-fé, como quem simplesmente tem em seu poder cédulas falsas, com razoável 
aparência de serem aceitas pelo homem médio. 
O delito, em qualquer das modalidades previstas no art. 289 do CPB, só é punível a título 
de dolo, ou seja, o agente, livre e conscientemente, guarda ou introduz em circulação a 
moeda falsa, sabendo-a inautêntica. Não há, na espécie, a modalidade culposa. 
Age dolosamente quem mantém em seu poder de disponibilidade vinte e uma cédulas 
falsas de R$ 100 (cem reais) e, sem qualquer explicação razoável da origem do dinheiro 
falso, ainda introduz parte em circulação. 
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, 25 de fevereiro de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: O Ministério Público Federal denunciou de Evandro 
Oliveira da Silva e Adércio Francelino de Lucena como incursos nas sanções do art. 289, 
§ 1º, do CPB, pelos fatos assim descritos na inicial penal – fls. 04/05: 
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“Consta do incluso procedimento investigatório que, no dia 30 de março de 1996, por volta 
das 10:00 horas, soldados do destacamento policial no Município de Pau dos Ferros/RN, 
deslocaram-se até o centro daquela cidade, com a finalidade de comprovar e impedir a 
introdução na circulação de moeda falsa. 
Comparecendo ao local da infração, e verificando a veracidade da informação, os policiais 
prenderam e autuaram em flagrante delito (fls. 04/10) os denunciados Evandro Oliveira da 
Silva e Adércio Francelino de Lucena, já devidamente qualificados. Na ocasião, ocorreu 
ainda a apreensão do veículo de marca VW/Passat, de cor vermelha e placas BFC-3258 
– São Paulo/SP, conforme documento hospedado às fls. 21, um caderno de anotações, 
alguns extratos e comprovantes de depósitos no Banco do Brasil, além de 18 (dezoito) 
cédulas, todas no valor de R$ 100,00 (cem reais), aparentando características de 
falsificação. 
No interrogatório prestado perante a autoridade policial daquele Município, os 
denunciados confessaram que efetivamente usaram algumas cédulas falsas, 
acrescentando que estas foram recebidas pela venda de quatro redes na cidade de 
Catolé do Rocha/PB, e que não sabiam explicar a origem de outras 18 (dezoito) cédulas 
falsas encontradas no automóvel. 
No decorrer das investigações, comprovou-se a utilização pelos denunciados de 3 (três) 
cédulas falsas, na compra de roupas na feira livre da cidade de Pau dos Ferros/RN. 
(...) 
A autoria e materialidade delituosas estão devidamente comprovadas pelas peças 
existentes no inquérito policial, especialmente no auto de prisão em flagrante, bem como 
pela copiosa prova testemunhal de fls. 04; 33/34 e 80/81; 37/38 e 83/84; 35/36 e 82; 41 e 
87, que indicam claramente a conduta criminosa dos denunciados, consistente em 
introduzir na circulação moeda falsa. 
Os fatos ora descritos caracterizam o ilícito capitulado no art. 289, § 1º, do Código Penal 
Brasileiro, em virtude dos quais é agora oferecida, contra os seus infratores, a presente 
denúncia”. 
A r. sentença, considerando comprovadas a autoria e materialidade do delito, julgou 
procedente a denúncia, condenando os acusados à pena mínima de 03 anos de reclusão, 
a ser cumprida em regime aberto. 
Irresignados, apelaram os réus, aduzindo, em resumo, que receberam de boa-fé as 
cédulas falsas e que só as restituíram à circulação por desconhecerem a falsidade. 
Contra-razões do MP desentranhadas, por intempestivas. 
Com vista, opinou a douta PRR pelo improvimento do recurso, entendendo não haver, 
nos autos, prova da alegada boa-fé. 
Pedi revisão. 
É o relatório. 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Os apelantes foram denunciados como 
incursos nas penas do art. 289, § 1º, do CPB, que dispõe: 
 "Art. 289. Falsificar, fabricando-a ou alterando-a, moeda metálica ou papel-moeda de 
curso legal no país ou no estrangeiro. 
Pena - reclusão, de três a doze anos, e multa. 
§ 1º Nas mesmas penas incorre quem, por conta própria ou alheia, importa ou exporta, 
adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação moeda falsa”. 
A materialidade do delito também encontra-se sobejamente comprovada. O laudo pericial 
atesta que as cédulas são falsas e, mais, que “ostentam alguns dos principais elementos 
de segurança apontados pela Casa da Moeda do Brasil, como índices de autenticidade 
para aceitação e circulação das mesmas, podendo, assim, causar enganos em pessoas 
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pouco observadoras e/ou desconhecedoras das características de segurança das 
verdadeiras” (fls. 126). 
Acerca da extensão do crime em julgamento, sob a modalidade de "introduzir na 
circulação", ensina a doutrina: 
 "Introduzir na circulação significa passar a moeda a terceiro de boa-fé, utilizando-se dela 
para adquirir alguma coisa, para saldar um compromisso ou um outro título qualquer. As 
demais formas de ação, precedentemente enunciadas, são verdadeiros atos preparatórios 
da introdução na circulação. Irrelevante que o dinheiro falso seja passado ao terceiro de 
boa-fé em pagamento de négocio moral ou imoral, lícito ou ilícito (saldar uma obrigação 
natural, proveniente de jogo, pagamento de uma meretriz). Não importa tampouco que 
terceiro que recebe a moeda esteja a praticar uma conduta ilícita, como quando o tóxico é 
adquirido com moeda falsa. Igualmente indiferente o móvel nobilitante da conduta, no 
caso de ser dada a moeda como esmola, ou para pagar a operação de um filho. 
Configura-se o crime de qualquer forma, até mesmo quando o agente introduz a moeda 
na circulação, abandonando-a em lugar público”. 
(Direito Penal Objetivo, Paulo José da Costa Júnior, 2ª edição, pp.599/600). 
Toda súplica recursal centra-se na alegação de inexistência de DOLO, uma vez que os 
apelantes não teriam ciência da falsidade das cédulas. 
Os apelantes não negam que estivessem na posse da moeda falsa, mas afirmam que não 
sabiam de sua inautenticidade. 
Efetivamente, a figura típica em questão só é punível a título de dolo, ou seja, o agente, 
livre e conscientemente, guarda ou introduz em circulação a moeda falsa, sabendo-a 
inautêntica. Não há, na espécie, a modalidade culposa. Nesse sentido, doutrina e 
jurisprudência são pacíficas: 
"Circulação de moeda falsa (§ 1º). 
Tipo subjetivo: O dolo, que consiste na vontade livre e consciente de praticar as ações 
alternativamente previstas. Para os tradicionais é o ‘dolo genérico’. Não há forma 
culposa”. 
(Celso Delmanto, Código Penal Comentado, Renovar, 3ª edição, p. 439). 
"Elemento subjetivo do tipo. 
É o dolo, com conhecimento da falsidade da moeda. Nesse sentido: TFR, ACrim 5.394, 
DJU 13 maio 1982, p. 4511”. 
(Damásio de Jesus, Código Penal Anotado, Saraiva, 2ª edição, p. 713). 
Não há dúvida de que os réus praticaram o fato descrito no parágrafo acima transcrito, 
uma vez que eles próprios reconheceram terem repassado duas das cédulas falsas, cuja 
apreensão ensejou a presente ação penal. 
Os elementos trazidos aos autos comprovam, de maneira inequívoca, que os apelantes 
tinham ciência de que as cédulas eram falsas. Como bem observou o MM. Juiz Federal, 
na percuciente análise que fez do conjunto probatório, verbis: 
 “O álibi dos acusados, lançado em seus interrogatórios em juízo, e ratificado em suas 
alegações finais, segundo o qual teriam recebido tais cédulas de pessoas com quem 
transacionaram no Município de Catolé do Rocha/PB, cai por terra quando cotejado com 
os demais elementos de prova. 
Nos termos de tal alegação, os acusados teriam recebido apenas duas cédulas de R$ 
100,00 reais. No entanto, lograram transferir a terceiros, no Município de Pau dos Ferros, 
três cédulas de R$ 100,00 reais falsas a pessoas distintas, com quem negociaram, de 
maneira a forjar a conclusão acerca da existência de número maior de cédulas não 
verídicas, além das duas que teriam recebido, no Município de Catolé do Rocha/PB, de 
pessoas desconhecidas, e, o que é mais grave: no interior do veículo utilizado pelos 
acusados foram encontradas dezoito cédulas de R$ 100,00 reais, com números de 
cédulas idênticos aos das três outras que tentavam repassar no comércio” (fls. 260/261). 
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Observa o mestre Júlio Fabbrini Mirabete, também citado na bem lançada sentença, 
considerar-se “comprovado o crime em estudo nos casos em que o agente não explicou, 
verossimilmente, a aquisição da moeda falsa (RF 216/295) ou foram apreendidas notas 
falsas em avultada quantia (RTFR 44/156)”. (In Manual de Direito Penal, vol 3, 12ª edição, 
Ed. Atlas, p. 211). 
Assim já decidia o antigo Tribunal Federal de Recursos: 
 “EMENTA: Moeda falsa. Cédula falsificada. Explicação. 
Deve ser condenado pelo crime de moeda falsa quem tem em seu poder cédula 
falsificada e não explica, verossimilmente, sua aquisição”. 
(Ap. 1.010, Rel. Min. Amarílio Benjamim, julg. em 25.04.63). 
No caso, foram encontradas em poder dos acusados 19 (dezenove) cédulas inautênticas 
de 100 (cem) reais, sem qualquer explicação de origem. O frágil álibi engendrado pelos 
apelantes justificaria origem apenas de 03 (três) das 21 (vinte e uma) cédulas 
apreendidas. 
Com essas considerações, nego provimento ao recurso. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 62.852-CE 
Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelada: CIPEME - CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA PEDRO MESQUITA LTDA. 
Advogados: DRS. SÉRGIO SILVA COSTA SOUSA E OUTRO (APDA.) 

EMENTA:  
Tributário. Compatibilização das normas dos arts. 3º, 4º e 23 da Lei 7.799/89, desde que 
observada a exclusão da correção monetária do ativo circulante, nos termos do § 1º da 
Lei 7.689/88. Os estoques de imóveis, com a sua avaliação atualizada, não fazem incidir 
a contribuição social sobre o lucro, mas a valorização fictícia de 1/120 ao mês é razoável 
para a apuração do lucro real, no cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica. 
Apelação e remessa providas, em parte. 

ACÓRDÃO 
 Vistos, relatados e examinados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar 
parcial provimento à apelação e à remessa oficial, para conceder a segurança apenas no 
que diz respeito à contribuição social sobre o lucro, da qual deve ser excluída a 
incorporação da correção monetária do ativo circulante, nos termos do voto do Relator, na 
forma do relatório e notas taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 10 de dezembro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 

RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Apela a Fazenda Nacional ante sentença que 
concedeu mandado de segurança para excluir o valor da correção da apuração do lucro 
inflacionário para fins de cálculo do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o 
Lucro. Alega, em resumo, que a atualização em causa é determinada pela Lei 7.799/89, 
arts. 4º e 23, que levou em conta que os imóveis destinados à venda, mesmo que 
classificados fora do ativo permanente, devem submeter-se à correção monetária, porque 
a sua comercialização é demorada. A base de cálculo da contribuição sobre o lucro é o 
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lucro líquido, sem cogitar-se de qualquer ajuste, daí porque não pode o intérprete realizar 
o ajuste que lhe agrade, por analogia. Quanto ao Imposto de Renda, acentua que a 
própria impetrante reconhece que a legislação manda tributar apenas a parcela realizada 
de lucro inflacionário acumulado, não apresentando a apelada qualquer argumento 
quanto à tributação baseada na realização ficta de 1/120, por mês, do lucro acumulado. 
Assinala ainda que a ficção legal de considerar-se realizada a parcela de lucro acumulado 
correspondente a um mês em cada dez anos é de extrema parcimônia, no caso de 
estoques de imóveis, pois usualmente esses são vendidos em prazo menor. 
É o relatório. Dispensei nova ouvida do Ministério Público Federal em razão do disposto 
no art. 17 da Lei 1.533. 

VOTO 
 Dispõe o art. 4º da Lei 7.799/89: 
 "Os efeitos da modificação do poder de compra da moeda nacional sobre o valor dos 
elementos do patrimônio e os resultados do período-base serão computados na 
determinação do lucro real mediante os seguintes procedimentos: 
 I - correção monetária, na ocasião da elaboração do balanço patrimonial: 
 ............................................................................................................. 
b) das contas representativas do custo dos imóveis não classificados no ativo 
permanente". 
Conjuga-se tal norma com a que está inserida no parágrafo único do art. 3º do mesmo 
diploma: 
 "Não será permitido à pessoa jurídica utilizar procedimentos de correção monetária das 
demonstrações financeiras que descaracterizem os seus resultados, com a finalidade de 
reduzir a base de cálculo ou de postergar o seu pagamento". 
Com a correção monetária do balanço, nos seus aspectos ativo e passivo, não se está 
tributando lucro inflacionário, mas tão-somente estabelecendo critérios de atualização da 
expressão do valor da moeda. 
No que diz respeito ao Imposto de Renda, é a própria impetrante que reconhece a 
razoabilidade da disposição que considera a realização de lucro acumulado à base de 
1/120 por mês. 
Resta saber se, no tocante à contribuição social sobre o lucro, será levado em 
consideração o lucro real, nos temos da legislação do Imposto de Renda, ou o lucro 
líquido, na sua acepção comercial. 
A regra do art. 2º, § 1º, da Lei 7.689/88, é clara: 
 "A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício, antes da provisão 
para o Imposto de Renda. 
§ 1º - Para efeito do disposto neste artigo: 
 .............................................................................................................. 
c) o resultado no período-base, apurado sob observância da legislação comercial, será 
ajustado pela: 
 I - exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio 
líquido". 
No acórdão da REO 47.020-CE, a Eg. 1ª Turma deste Tribunal entendeu que o 
mencionado inciso I fazia excluir a correção monetária do ativo circulante. 
Essa orientação compatibiliza a base de cálculo da contribuição sobre o lucro na forma da 
legislação comercial com o conceito de lucro que também é utilizado no Imposto de 
Renda, eliminando a mera avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido, o 
que corresponde exatamente à atualização dos valores dos imóveis, tanto os 
classificados no ativo permanente, quanto os não classificados. De outro modo, se 
entenderia como lucro a simples atualização monetária do valor dos imóveis dos estoques 
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da empresa. Somente com a venda ou permuta destes é que se produzirá lucro. 
 Inexiste, como se vê, incompatibilidade entre as normas dos arts. 4º e 23 da Lei 7.799/89 
e a Constituição Federal, pois a sua aplicação se fará de modo sistemático, integrado à 
leitura do art. 2º e seu parágrafo 1º da Lei 7.689/88. 
Em resumo: é válida a técnica de apuração do lucro real à base de 1/120 da valorização 
dos imóveis, inclusive os não classificados, para fins de cálculo do Imposto de Renda, 
mas é aplicável para quantificação da contribuição social sobre o lucro a exclusão da 
correção monetária do ativo circulante. 
A sentença merece reforma, portanto, somente quanto ao cálculo do Imposto de Renda, 
que não padece de qualquer vício. 
Por essas razões, dou provimento, em parte, à apelação e à remessa oficial, para 
conceder a segurança apenas no que diz respeito à contribuição social sobre o lucro, da 
qual deve ser excluída a incorporação da correção monetária do ativo circulante. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 63.232-PE 
Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelante: SINTUFEPE – SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS UNIVERSIDADES 
FEDERAIS DE 
  PERNAMBUCO 
Apeladas: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE E UNIVERSIDADE 
FEDERAL RURAL 
  DE PERNAMBUCO 
Advogados: DRS. STELLA MARIS DE LIMA MACHADO E OUTROS (APTE.) E JUSTINO 
PAULO FONSECA 
  DOS SANTOS JR. E OUTROS E NADJA  W. SIQUEIRA DE M. LEITE E OUTROS 
(APDAS.) 

EMENTA: 
Constitucional. Processual civil. Criação de sindicato para representar categoria 
específica de servidores públicos. Existência, na mesma base territorial, de entidade 
sindical mais ampla. Princípio da unicidade. Não ofensa. Substituição processual. 
Legalidade. 
- A criação de sindicato de categoria específica de servidores públicos numa mesma base 
territorial de entidade sindical mais ampla não malfere o princípio da unicidade, se a 
especialidade justificar a sua existência autônoma. 
- Legitimado está, portanto, o novo sindicato, mais específico, a representar a categoria 
profissional relacionada, assim como ser seu substituto processual, nos casos previstos 
para o instituto. 
- Precedentes desta e. Corte e do c. STJ. 
- Apelação provida. 
- Sentença anulada. 

ACÓRDÃO 
 Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, dar 
provimento à apelação, nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas constantes 
dos autos, que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 11 de fevereiro de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA – Relator 
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RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Tratam estes autos de apelação de sentença 
em ação mandamental coletiva, impetrada pelo Sindicato dos Trabalhadores das 
Universidades Federais de Pernambuco, contra atos dos magníficos reitores da 
Universidade Federal de Pernambuco e da Universidade Federal Rural de Pernambuco, 
os de indeferirem, conforme estatui a Medida Provisória n.º 1.195/96 (e reedições), a 
conversão em abono pecuniário de 1/3 (um terço) de férias dos substituídos do 
impetrante. 
O meritíssimo Magistrado da 1ª instância, acolhendo preliminar suscitada nas informações 
das autoridades coatoras, no sentido da ilegitimidade do sindicato impetrante (face 
ofender o princípio constitucional da unicidade sindical – art. 8.º, II, diante da existência do 
Sindicato dos Servidores Públicos Civis Federais no Estado), declarou extinto o processo, 
sem apreciação do mérito do pedido. 
Alega o apelante, em apertada síntese, que a sua presença no pólo ativo da relação 
processual não malfere o referido princípio da Constituição da República, posto 
representar categoria profissional distinta, pela especialidade, daquela dos servidores 
públicos civis federais. Invoca, assim, o específico campo de atuação da associação 
sindical, inconfundível com o do Sindicato dos Servidores Civis Federais neste Estado, 
em conseqüência à particularidade do regime das universidades federais. 
Pugna, por derradeiro, pelo provimento do presente recurso, para reconhecer a 
legitimidade do apelante para figurar no pólo ativo da demanda. 
Relatei. 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): A matéria trazida aos autos diz 
respeito à caracterização e extensão do princípio da unicidade sindical, inscrito no art. 8.º, 
inciso II, da Lei Maior. 
Como sabido, a Constituição da República assegurou ampla liberdade na formação dos 
sindicatos, vedando ao Poder Público qualquer ingerência sobre eles, mas, ao mesmo 
tempo, impôs a verificação da regularidade dessa formação. 
Tal averiguação relaciona-se, de acordo com o indigitado dispositivo constitucional, à 
vedação da criação de mais de uma organização sindical representativa de categoria 
profissional na mesma base territorial, caracterizada no princípio do sindicato único. 
A proibição, contudo, inversamente ao entendimento do Magistrado a quo, significa que a 
representação deve ser única na mesma base territorial, não impedindo que nessa região 
coexistam sindicatos de categorias profissionais distintas, ou mesmo, como no caso sob 
comento, ocorra o desmembramento de algum grupo com o fito de representar interesses 
mais específicos, desde que apresente condições de vida associativa própria e eficiente. 
Entendo, pois, verificando os elementos trazidos aos autos, que a especialidade da 
categoria profissional dos servidores das autarquias universitárias mencionadas justifica 
(e até mesmo requer) a existência autônoma da associação sindical recorrente. 
Impossível, por via de conseqüência, asseverar seja o recorrente parte ilegítima no 
mandado de segurança objeto desta apelação. 
Reproduzo, nesse mesmo sentido, aresto deste egrégio Tribunal Regional Federal, a 
corroborar os argumentos acima aduzidos: 
 “Processo Civil e Constitucional. Servidores públicos. Substituição processual. 
Duplicidade de entidades sindicais. Ilegitimidade ativa ad causam. 
 O desmembramento e a desfiliação de profissionais ou conglomerados associados, 
organizando específico sindicato com categorias profissionais ou econômicas bem 
definidas, é conseqüência da liberdade sindical e não afronta o princípio da unicidade 
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sindical exigido pelo art. 8.º, inc. II, da Constituição Federal. Em caso de conflito entre o 
sindicato específico e o anterior principal, deve ser resolvido em favor da novel entidade, 
tendo em vista o art. 571, da CLT. Apelação improvida”. (AC n.º 44097-RN – 2.ª Turma – 
Rel. Juiz Araken Mariz – DJ 26.08.94). 
De ver-se, ainda, a seguinte decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça: 
 “Constitucional e Processual Civil. Mandado de segurança coletivo. Sindicato. 
Legitimação. 
 A adoção entre nós do princípio da unicidade sindical significa que a representação deve 
ser única na mesma base territorial, não implicando tal exigência a impossibilidade de na 
mesma base federativa formarem-se associações de categorias profissionais ou 
econômicas diversas, ou ainda, haver o desmembramento de alguma delas, com o intuito 
de atender a interesses mais específicos. Precedentes desta Corte. Recurso ordinário 
provido”. (ROMS nº 2209/92-BA – 6.ª Turma, por unanimidade – Rel. Min. Vicente Leal – 
DJ 19.08.96, p. 28497). 
Adotando, desse modo, o posicionamento aqui exposto, dou provimento à apelação para 
que seja anulada a sentença impugnada, assegurando, por conseguinte, o direito do 
recorrente a figurar no pólo ativo da presente ação mandamental. 
Assim voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 64.679-CE 
Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: UNIVERSIDADE DE FORTALEZA - UNIFOR 
Apelado: RICARDO FILGUEIRAS ROCHA 
Advogados: DRS. JOSÉ JÚLIO DA PONTE NETO E OUTROS (APTE.) E JOSÉ BARBOSA 
HISSA (APDO.) 

EMENTA: 
Mandado de Segurança. Ensino superior. Estudante. Art. 99, Lei 8.112/90. Transferência 
acadêmica. Impossibilidade. Inexistência de interesse público a proteger. 
- Aluno dependente economicamente dos pais presta vestibular para a Universidade 
Gama Filho - RJ - Curso de Direito - movido por razões pessoais, pretendendo a 
transferência para mesmo curso na UNIFOR, a fim de se manter próximo aos familiares 
no Ceará, onde sempre residiu. 
- O comando do art. 99 da Lei 8.112/90 assegura a transferência a qualquer tempo e 
independentemente de vaga para instituição de ensino congênere ao servidor-estudante e 
seus dependentes. Exigência que não se preenche na espécie, pois o estudante não 
ostenta a condição de servidor público. 
- Inexistência dos demais requisitos legais suficientes a autorizar a transferência 
acadêmica, quais sejam, mudança de sede de trabalho em proveito da administração, 
mudança de domicílio e freqüência do curso no local de origem. Inexistência de direito 
subjetivo a proteger. 
- Apelação e remessa oficial providas. 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, dar provimento à apelação e à remessa, nos termos do relatório, voto e 
notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 17 de dezembro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Irresignada apela a UNIFOR de sentença concessiva 
em mandado de segurança impetrado contra ato do Reitor da Universidade de Fortaleza, 
que indeferiu o pedido de transferência do Curso de Ciências do Direito da Universidade 
Gama Filho, no Rio de Janeiro, para o mesmo curso daquela Universidade, haja vista sua 
necessidade de manter-se próximo a seus familiares que, assim como o impetrante, 
residem e sempre residiram na capital cearense. 
Argumenta em favor do seu pleito o direito à educação e, sobretudo, a abusividade do ato 
denegatório da transferência proferido pela autoridade coatora que atingiu direitos 
individuais adquiridos. 
Alega a apelante a inexistência do direito pleiteado, uma vez que, ao optar por realizar 
exames vestibulares no Rio de Janeiro, era o estudante, desde então, sabedor da 
necessidade de fixar residência naquela cidade, caso fosse aprovado. Aduz, ainda, que o 
aluno não preenche os requisitos exigidos pela lei para garantia da transferência 
acadêmica, quais sejam, a mudança de residência e a comprovação de freqüência no 
curso de origem. 
Ademais, argumenta que o fato de depender economicamente de seus pais e pretender 
destes se manter próximo não lhe confere o direito à transferência compulsória, 
expediente de que se utiliza o estudante a fim de ingressar na UNIFOR, já que não logrou 
êxito nas quatro vezes a que se submeteu ao vestibular. Colaciona jurisprudência a favor 
do seu pleito. 
Oferecidas as contra-razões, subiram os autos. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Postula o impetrante transferência do Curso 
de Direito da Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro, para o mesmo curso na 
UNIFOR. 
A jurisprudência deste, bem como dos demais Tribunais, em diversas oportunidades, tem 
manifestado seu entendimento favorável à transferência de curso dos servidores 
removidos ou transferidos em virtude de exercício de cargo público, bem como a seus 
dependentes. 
O regramento da transferência ex officio encontra-se disposto nas Leis nºs 8.112/90, 
9.394/96, e, atualmente, na Lei nº 9.536/97, que regulamentou o art. 49 da Lei nº 9.394. 
O artigo 99 da Lei 8.112/90, que rege os servidores públicos federais, é aplicado 
analogicamente aos servidores estaduais ou municipais como fundamento legal do direito 
à transferência acadêmica, e assim preceitua: 
“Art. 99. Ao servidor estudante que mudar de sede no interesse da administração é 
assegurada, na localidade da nova residência ou na mais próxima, matrícula em 
instituição de ensino congênere, em qualquer época, independentemente de vaga. 
Parágrafo único. O disposto neste artigo estende-se ao cônjuge ou companheiro, aos 
filhos, ou enteados do servidor que vivam em sua companhia, bem como aos menores em 
sua guarda sob autorização judicial”. 
Nesse sentido é a seguinte decisão do colendo STJ: 
“Administrativo. Mandado de Segurança. Ensino superior. Matrícula. Transferência. 
Estudante. Funcionário público municipal. Inteligência do artigo 99 da Lei nº 8.112/90. 
A jurisprudência assente pacificamente, antes no extinto TFR e hoje nesta Corte, é no 
sentido de que, ao estudante que tiver de mudar seu domicílio para exercer cargo ou 
função pública, reconhece-se o direito à transferência para estabelecimento de ensino 
congênere sediado no lugar onde passar a exercer suas funções. 
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Recurso improvido, sem discrepância”. 
(REsp nº 93.697-0-CE, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, 1ª Turma, unânime, DJU 18.11.96).) 
Por seu turno, a Resolução 008/97 do CEPE, de 24.03.97, art. 1º, parágrafo 1º, dispõe: 
“Somente será aceita a transferência de alunos que mantiveram vínculo com o IES de 
origem, durante, no mínimo, um período letivo, visto que as vagas do primeiro semestre 
de cada curso são destinadas aos classificados no vestibular da UNIFOR”. 
A questão tem suscitado atenções. Tem crescido o número de alunos que pleiteiam, sob 
o argumento de mudança de sede de trabalho, a transferência acadêmica. Demandam, 
via de regra, a transferência de uma universidade particular para universidade pública, 
sobretudo nos cursos mais procurados. Através deste expediente, vêm sobrecarregando 
as salas de aulas e passando ao largo do processo de seleção através do vestibular. 
O caso ora em julgamento difere bastante do perfil dos precedentes. Garante-se ao 
servidor-estudante e a seus dependentes o direito a prosseguir os estudos em 
universidade situada no local de destino de sua família, já que o deslocamento se deu em 
benefício da administração. 
O sentido teleológico da lei reside na proteção do servidor-estudante e não como 
alternativa aos que pretendem vaga em instituição de ensino superior furtando-se à 
participação nos exames seletivos, ingressando nos quadros universitários em detrimento 
dos demais candidatos. 
Concedê-lo seria atentar contra o princípio da igualdade de acesso ao ensino superior, 
assim como à autonomia universitária, dando prevalência a conveniências individuais ao 
invés das coletivas. 
Primeiro há de se ressalvar que o impetrante não preenche a qualidade de servidor 
público. 
Ademais, o estudante submeteu-se ao vestibular no Rio de Janeiro por opção pessoal, 
sabendo que, em sendo aprovado, haveria de transferir seu domicílio para aquela cidade 
para realização do curso. Não há qualquer norma que lhe respalde a transferência, pelo 
só fato de desejar manter-se próximo aos familiares na cidade natal. Observe-se que são 
requisitos para concessão da transferência a mudança de domicílio e a freqüência ao 
curso no local de origem. Ambos não foram preenchidos. É no Ceará onde sempre residiu 
e pretende continuar residindo o estudante. 
Não vislumbro qualquer arbitrariedade ou transgressão de norma legal ou regulamentar 
no ato da UNIFOR ou mesmo qualquer violação a direito subjetivo líquido e certo do 
impetrante. 
O direito constitucionalmente assegurado à educação encontra, como é natural, limites à 
sua realização prática. Esses limites somente serão incompatíveis com o respaldo da 
Carta Magna quando arbitrariamente forjados por quem deveria viabilizar o seu 
cumprimento. 
A situação do impetrante exibe características diversas. O obstáculo que surge ao êxito 
de sua empreitada não decorre da vontade de qualquer pessoa ou instituição. Advém da 
circunstância de ter optado por um curso cuja realização não se possibilitaria sem dar 
ensejo a sua mudança de domicílio. 
O ilustre membro do parquet pronunciou-se pela denegação da segurança, cujo parecer 
transcrevo trecho: 
“ O exame dos fatos, normas e documentos apresentados revela a total ausência de 
direito líquido e certo do impetrante, que em momento algum demonstrou o amparo 
jurídico de sua pretensão. 
A Constituição Federal de 1988 é expressa em assegurar autonomia didático-científica, 
administrativa e de gestão financeira e patrimonial. Não bastasse a norma constitucional 
retro, a lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, dispõe em seu art.53, V, in verbis: 
‘Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo 
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de outras, as seguintes atribuições: 
 ............................................................................................................ 
IV- fixar o número de vagas de acordo com a capacidade institucional e as exigências do 
seu meio’. 
Por sua vez, o parágrafo único do art. 1º da Resolução 008/97 submete a aceitação do 
pedido de transferência à comprovação de que o aluno requerente tenha vínculo com as 
instituições de ensino de origem durante no mínimo um período letivo, pois as vagas no 
primeiro semestre são destinadas aos classificados no vestibular; condição esta não 
preenchida pelo impetrante”. (Fls.37/39). 
Por todo o exposto, dou provimento à apelação e à remessa oficial para reformar a 
sentença, cassando a medida liminar concedida, ressalvando, porém, a conclusão do 
semestre e o aproveitamento dos créditos obtidos por força de decisão judicial. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 64.726-CE 
Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelado: MARDÔNIO CASTRO COELHO 
Advogados: DRS. MARTA MARIA L. DE OLIVEIRA E OUTRO (APTE.) E PEDRO CÉSAR 
BASTOS JÚNIOR 
  E OUTRO (APDO.) 

EMENTA:  
Tributário. Plano de demissão voluntária. Verbas indenizatórias. Não incidência do 
Imposto de Renda na fonte. 
Ilegitimidade passiva da fonte pagadora. Precedente do col. STJ. 
Exclusão do pólo passivo da relação processual. 
Indenização é compensação ou ressarcimento pelos prejuízos causados em razão da 
ocorrência de evento danoso. 
A verba de natureza indenizatória, auferida pelo contribuinte que adere a programa de 
demissão voluntária, não representa acréscimo patrimonial. 
Inexistindo acréscimo patrimonial, inocorre o fato gerador do IR, impossibilitando-se, em 
conseqüência, a cobrança da exação. 

ACÓRDÃO 
 Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade e em preliminar, excluir da lide o Banco do Estado do Ceará S/A e, no 
mérito, negar provimento à apelação e à remessa, nos termos do relatório e voto anexos, 
que passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 26 de novembro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 

RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Mardônio Castro Coelho impetrou mandado de 
segurança contra ato do Presidente do Banco do Estado do Ceará objetivando a não 
efetivação de desconto do Imposto de Renda na fonte sobre as verbas indenizatórias 
decorrentes da demissão voluntária. 
Sustenta, em defesa da sua pretensão, que teria aderido ao Programa de Demissão 
Voluntária - PADV, fazendo jus ao incentivo financeiro à demissão voluntária, sendo que 
sobre tais verbas não poderia incidir Imposto de Renda na fonte, dada a sua natureza de 
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reparação/ ressarcimento, e em face da determinação contida no art. 6º, V, da Lei nº 
7.713/88. 
Nas informações, O Presidente do BEC S/A alega que apenas cumpriu a legislação 
tributária, pois, sendo responsável pela tributação na fonte, procedeu ao desconto do 
Imposto de Renda quando do pagamento das verbas indenizatórias decorrentes do 
PADV. Requereu, afinal, a sua exclusão da lide, por entender que as questões referentes 
ao Imposto de Renda constituem assunto de competência da União. 
A União Federal, citada como litisconsorte necessária, aduziu que "as verbas trabalhistas 
sobre as quais não incide o IR são as indenizações por acidente de trabalho, a 
indenização e o aviso prévio não trabalhado pagos por despedida ou rescisão do contrato 
de trabalho até o limite garantido por lei trabalhista ou por dissídio coletivo e convenções 
trabalhistas homologadas pela Justiça do Trabalho, bem como o montante recebido pelos 
empregados e diretores ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos, juros e 
correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do FGTS". 
(Fls. 28). 
A douta PRR opinou pela concessão da segurança, ao argumento de que a verba 
percebida em decorrência do PADV possui caráter indenizatório, a exemplo do que ocorre 
com as férias e as licenças-prêmio não gozadas por necessidade de serviço, razão pela 
qual não incidiria sobre elas o IR. 
 O MM. Juiz Federal, em preliminar, sustentou a legitimidade passiva do BEC, ao 
fundamento de que a obrigação legal de proceder ao desconto do IR na fonte caracteriza 
seu interesse processual. No mérito, concedeu a segurança, sob o argumento de que o 
montante decorrente do PADV não constitui renda, possuindo caráter nitidamente 
indenizatórío, e tal fato não acarretaria a cobrança do IR. 
 Apela a Fazenda Nacional, alegando que a indenização paga como estímulo à demissão 
voluntária, além de não possuir caráter de indenização, constitui uma liberalidade do 
empregador, sendo uma vantagem que não consta das normas reguladoras da rescisão 
dos contratos de trabalho, razão pela qual incidiria o IR. 
Sentença submetida ao duplo grau obrigatório. 
É o relatório. 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): A sentença recorrida entendeu indevido o 
desconto do Imposto de Renda no que tange às verbas indenizatórias devidas em razão 
de adesão a Programa de Demissão Voluntária. 
Examino, inicialmente, a questão da legitimidade passiva do Banco do Estado do Ceará - 
BEC S/A. 
A jurisprudência do col. STJ, em hipóteses como a presente, inclina-se pela ilegitimação 
passiva da fonte pagadora: 
 “Ementa: Processo Civil. Mandado de Segurança. Autoridade coatora. Retenção do 
Imposto de Renda na fonte. 
A fonte pagadora não tem autonomia; obedece às orientações do Delegado da Receita 
Federal, que por isso é a autoridade coatora quando se discute a respeito da retenção do 
Imposto de Renda na fonte. 
Recurso especial conhecido provido”. 
(STJ, 2ª Turma, Rel. Min. Ari Pargendler, REsp.13608 - CE, j. 06.11.95). 
Em conclusão, a iniciativa para o recolhimento do Imposto de Renda na fonte é da 
Secretaria da Receita Federal, consubstanciando-se o Banco do Estado do Ceará - BEC 
S/A como mera fonte pagadora, não podendo responder pelo ato impugnado, razão pela 
qual acolho a preliminar de ilegitimidade passiva, extinguindo o feito sem julgamento do 
mérito com relação ao BEC S/A. 
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No mérito, não assiste razão à apelante. 
Toda indenização tem, de regra, natureza compensatória, no sentido de que vem para 
reparar os prejuízos que o indivíduo teve, pelo fato do seu patrimônio ter sido alcançado 
pelo evento danoso. 
Note-se que o conceito de indenização não está restrito à idéia de recomposição do 
patrimônio no estado em que se encontrava antes da ocorrência do dano, englobando, 
outrossim, o prejuízo que se tem como certo, embora ainda não concretizado. 
No caso sub examem, em que o indivíduo adere a Programa de Demissão Voluntária 
equiparado à hipótese de dispensa sem justa causa, a indenização, denominada de 
incentivo, implica em compensação pela perda da estabilidade social e pelo incômodo 
causado com a nova situação e, bem assim, em reparação pela eventual diminuição do 
patrimônio do dispensado. Trata-se, em síntese, de compensação conferida ao indivíduo 
pela perda da sua condição de empregado e das respectivas vantagens. 
Entendo que qualquer indenização conferida a título de compensação não configura 
aquisição de riqueza nova, ou acréscimo patrimonial, até porque o indivíduo que perde o 
seu emprego não recebe qualquer tipo de acrescentamento, especialmente na esfera 
patrimonial. Por conseguinte, a verba paga como incentivo à demissão voluntária não é 
renda. 
Analisando o caráter de renda, adverte Aliomar Baleeiro que duas definições informam as 
legislações fiscais dos diversos países: 
 “a) a renda é atributo quase sempre periódico da fonte permanente da qual provieram, 
como elemento novo criado e que com ela não se confunde (Strutz, Fuisting, Gohn); 
 b) a renda é o acréscimo de valor pecuniário do patrimônio entre dois momentos 
(Schanz, Haig, Fish)”. 
(In Direito Tributário Brasileiro, 10ª ed., p. 182). 
Qualquer que seja o enunciado conceptual dos economistas, a renda é tomada sempre 
como acréscimo de valor, ou seja, algo que se depreende da fonte, sem diminuí-la. 
Acerca do conceito de renda, a lição do mestre Hugo Machado é particularmente 
esclarecedora: 
 "É certo que o legislador goza de uma liberdade relativa para formular o conceito de 
renda. Pode escolher os diversos conceitos fornecidos pela Economia, procurando 
alcançar a capacidade contributiva e tendo em vista consideração de ordem prática. Não 
pode, todavia, formular arbitrariamente um conceito de renda ou de proventos. 
E se assim é perante o sistema tributário disciplinado na Constituição, o Código Tributário 
Nacional deixou esta questão fora de qualquer dúvida razoável, fixando, embora de modo 
bastante amplo, os conceitos de renda e de proventos. Não há renda nem proventos sem 
que haja acréscimo patrimonial, pois o CTN adotou expressamente o conceito de renda 
acréscimo. 
(...) 
 Quando afirmamos que o conceito de renda envolve acréscimo patrimonial, não 
queremos dizer que escape à tributação de algo que na verdade em momento algum 
ingressou no patrimônio, implicando incremento do valor líquido deste. Como acréscimo 
se há de entender o que foi auferido, menos parcelas que a lei, expressa ou 
implicitamente, e sem violência à natureza das coisas, admite sejam diminuídas na 
determinação desse acréscimo”. 
 (In Curso de Direito Tributário, 5ª ed., p. 212/213). 
Ora, o fato gerador do Imposto de Renda é a efetiva aquisição de disponibilidade 
econômica ou jurídica de renda ou acréscimo patrimonial. A esse respeito, o art. 43 do 
CTN é bastante claro, verbis: 
 “Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre renda e proventos de qualquer 
natureza tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica: 
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 I. de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de 
ambos; 
 II. de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não 
compreendidos no inciso anterior”. 
Inexistindo acréscimo patrimonial, inocorre o fato gerador do IR, impossibilitando-se, em 
conseqüência, a cobrança da exação. 
Logo, a tese aceita é a de que a verba de natureza indenizatória, auferida pelo 
contribuinte que adere a Programa de Demissão Voluntária, não representa acréscimo 
patrimonial e, portanto, não ocorre o fato gerador da obrigação que, no Imposto de 
Renda, é a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica. 
Tal o entendimento manifestado por Roque Antônio Carrazza: 
 “(...) as indenizações não são rendimentos e, nesta medida, refogem à tributação por via 
do Imposto sobre a Renda. (...). 
O problema todo, portanto, não é de nível legal ou infralegal, mas constitucional. A 
Constituição não outorgou à União competência para tributar indenizações. 
Qualquer lei federal nesse sentido é ou será (no caso de não existir ainda) 
inconstitucional. (...). 
Irrelevante, destarte, não estejam as indenizações legalmente isentas de IR (... ). Por que 
irrelevante? Porque, como frisamos, o IR só pode alcançar rendimentos (nunca 
indenizações, que apenas recompõem o patrimônio das pessoas)”. 
(In Curso de Direito Constitucional Tributário, 1996, pp. 399/400). 
Nesse sentido, já entendeu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: 
 "Ementa: Incentivo à demissão voluntária. Ajuda de custo. Indenização. Imposto de 
Renda. Não incidência. 
A importância paga a servidor público como incentivo à demissão voluntária não está 
sujeita à incidência do Imposto de Renda porque não é renda e nem representa 
acréscimo patrimonial. Recurso improvido” 
 (REsp 57319 - RS, Rel. Min. Garcia Vieira, j. 14.02.94). 
Observe-se que não se trata de hipótese de isenção, nos termos fixados pelo art. 6º, V, da 
Lei 7.713/88 (a isenção presume a existência da obrigação tributária principal, de modo 
que não se pode isentar algo que não é sequer alcançado pelo fato gerador do tributo), 
mas sim de não incidência, consoante interpretação sistêmica do art. 43, I e II, do Código 
Tributário Nacional, e do art. 632 do Decreto nº 1.041/94 (Regulamento do Imposto de 
Renda). 
Com essas considerações, nego provimento à apelação e à remessa. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 64.887-PE 
Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: MARIA ELIZABETH BRAYNER E SILVA 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogado: DR. ARMANDO CESARE TOMASI (APTE.) 

EMENTA:  
Processual Civil. Mandado de Segurança. Autoridade coatora. Competência absoluta. 
Mandado de segurança impetrado contra ato do Diretor da Academia Nacional da Polícia 
Federal e do Diretor do Departamento de Polícia Federal. Pedido de inclusão do nome da 
impetrante nas fases seguintes do concurso para o cargo de Perito Criminal da Polícia 
Federal, independentemente de habilitação no teste psicotécnico. 
Competência absoluta do juízo da sede da autoridade coatora para processar e julgar 
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mandado de segurança. 
Anulação de sentença. Remessa dos autos à Seção Judiciária do Distrito Federal. 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, em preliminar, excluir da lide o Coordenador da Polícia Federal em 
Pernambuco e determinar a remessa dos autos à Seção Judiciária do Distrito Federal, 
nos termos do relatório e voto anexos, que passam a integrar o presente julgamento. 
 Recife, 11 de fevereiro de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: MARIA ELIZABETH BRAYNER E SILVA impetrou, 
perante a 1ª Vara Federal – PE, mandado de segurança, a fim de que lhe fosse 
assegurado o direito de continuar a participar de concurso público promovido pelo 
Departamento de Polícia Federal, em detrimento do exame psicotécnico que a considerou 
inapta para o cargo de Perito Criminal da Polícia Federal. 
Sustentou, em síntese, que a exigência de exame psicotécnico, com sua imprecisão e 
falta de objetividade, apresenta-se em descompasso com os mais elementares princípios 
da Administração Pública, em especial, os princípios da motivação e publicidade dos atos 
administrativos, pois, consoante se depreende dos termos do edital, verifica-se que o 
exame psicotécnico não permite ao candidato conhecer as razões de sua inaptidão para o 
exercício da função policial e tampouco a possibilidade de recurso. 
O MM. Juiz Federal denegou a segurança, cassando a liminar anteriormente concedida. 
 Recorrendo da sentença, a impetrante reafirmou os termos da inicial, tendo o recurso 
sido recebido em ambos os efeitos. 
Sem contra-razões, subiram os autos, vindo-me conclusos por distribuição. 
É o relatório. 

VOTO - PRELIMINAR 
 O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Firma-se a impetrante na pretensão de ver 
decretada a nulidade do exame psicotécnico, previsto nas Instruções Gerais de Concurso 
Público (cláusulas 1.02, b, I; 3.03; 3.08; 3.09), exigido para ingresso na categoria 
funcional de Perito Criminal da Polícia Federal. 
A impetração foi dirigida contra ato do Diretor da Academia Nacional de Polícia, do Diretor 
do Departamento de Polícia Federal, autoridades sediadas em Brasília-DF; e contra ato 
do Coordenador do Concurso Público da Polícia Federal em Pernambuco. 
 Distinguindo a responsabilidade das autoridades coatoras pelo ato impugnado, a própria 
impetrante delineia com precisão a área de atuação dos integrantes da lide, esclarecendo 
que: 
 “As Instruções Gerais de Concursos para os fins a que se referem o inc. II do art. 37 da 
CF, de 1988, o art. 5º do Decreto-lei nº 2.320, de 26.01.1987, e o inc. I do art. 253, da 
Instrução Normativa nº 0001/85, do Diretor do Departamento de Polícia Federal, atribuem 
à Academia Nacional de Polícia Federal a realização de Concursos Públicos de seleção à 
matrícula em Curso de Formação Profissional para ingresso nas Categorias Funcionais 
da Carreira Policial Federal, especificadas no Decreto-lei nº 2.320, de 26.01.1987. 
Consta do item I da Portaria nº 0172/DPF, datada de 19.03.93, pub. no DOU, de 26.03.92, 
do Diretor do Departamento de Polícia Federal, a aprovação das Instruções Gerais de 
concurso de responsabilidade do Diretor da Academia Nacional de Polícia” (fls. 05). (Grifo 
nosso). 
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A exigibilidade do exame psicotécnico como etapa eliminatória tem previsão legal, e 
dentro da esfera de competência da sua inclusão nas regras gerais do concurso da 
Polícia Federal flui naturalmente a função atribuída ao Diretor da Academia Nacional de 
Polícia, a quem cumpre aprová-las. 
Na magistral lição de Hely Lopes Meirelles, autoridade pública é aquela que “detém, na 
ordem hierárquica, poder de decisão e é competente para praticar atos administrativos 
decisórios, os quais, se ilegais ou abusivos, são suscetíveis de impugnação por mandado 
de segurança quando ferem direito líquido e certo”. (Mandado de Segurança, p. 31, 
Malheiros Editores - 19ª edição). 
A rigor da tecnologia jurídica, a coação é sempre exercida por aquele que decide, embora 
muitas vezes o faça em execução de decisão de sua própria autoria. 
Admite-se a integração de outros interessados no pólo passivo, se houver, de fato, 
legitimidade para figurarem ao lado do impetrado como litisconsortes. No caso, os atos do 
Coordenador do Concurso Público da Polícia Federal em Pernambuco, autoridade 
apontada como coatora, trazem em si apenas a força da executoriedade, e não de 
decisão. Sendo atos executórios, não se expõem a correção judicial por via do mandado 
de segurança. 
 Por essa razão, excluo da lide o Coordenador do Concurso Público da Polícia Federal em 
Pernambuco. 
 Entretanto, restaram no pólo passivo da impetração autoridades com sede em Brasília-
DF, no caso o Diretor da Polícia Federal e Diretor da Academia Nacional de Polícia. A 
respeito da fixação da competência do juízo no mandado de segurança, a lição sempre 
atualizada de Hely Lopes Meirelles fornece a seguinte construção doutrinária: 
 "Para fixação do juízo competente em mandado de segurança não interessa a natureza 
do ato impugnado; o que importa é a sede da autoridade coatora e sua categoria 
funcional, reconhecida nas normas de organização judiciária pertinentes. Se a impetração 
for dirigida a juízo incompetente, ou no decorrer do processo surgir fato ou situação 
jurídica que altere a competência julgadora, ou o Magistrado ou o Tribunal deverá remeter 
o processo ao juízo competente”. 
(In Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, 
Habeas Data, 14ª edição, p. 52). 
No caso em questão, deveria a ação ter sido proposta no foro do Distrito Federal por ser 
esta a sede da autoridade coatora. No entanto, a impetração foi ajuizada em 
Pernambuco, foro absolutamente incompetente. 
Não há dúvidas quanto à competência funcional do juízo do domicílio da sede da 
autoridade coatora para processar e julgar mandado de segurança. Nesse sentido, 
diversos julgados dos Tribunais Regionais Federais, seguindo a jurisprudência uniforme 
do ex-TFR: 
 “EMENTA: Processual Civil. Mandado de Segurança. Juízo competente. 
1 – A jurisprudência já consagrou o entendimento de que ‘o juízo competente para dirimir 
mandado de segurança é o do domicílio da autoridade coatora’. Competência absoluta. 
2 – Conflito conhecido para declarar competente o juízo suscitante, da Seção Judiciária 
do Pará”. 
(Decisão unânime, Pleno, TRF 1ª Região, Relator Juiz Plauto Ribeiro, in DJU 04.06.92). 
“EMENTA: Constitucional e Processual Civil. Mandado de Segurança contra ato imputado 
ao Presidente do Banco Central do Brasil (bloqueio de cruzados). Incompetência absoluta 
do Juízo Federal do Acre. Sentença anulada. Remessa dos autos à Seção Judiciária do 
Distrito Federal. 
1 – Em se tratando de mandado de segurança, a competência absoluta se fixa pelo local 
onde estiver sediada a autoridade apontada como coatora. 
2 – Sentença anulada. Remessa dos autos à Seção Judiciária do Distrito Federal”. 
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(Decisão unânime, 2ª Turma, TRF 1ª Região, Relator Juiz Alves de Lima, in DJU 
03.08.92). 
 Esta Turma, em caso semelhante relatado por mim, assim se posicionou: 
 “Processual Civil. Mandado de Segurança. Autoridade coatora. Competência absoluta. 
Mandado de segurança impetrado contra ato do Diretor da Academia Nacional da Polícia 
Federal. Pedido de inclusão do nome do impetrante nas fases seguintes do concurso para 
o cargo de Delegado de Polícia Federal, independentemente de habilitação no teste 
psicotécnico. 
Competência absoluta do juízo da sede da autoridade coatora para processar e julgar 
mandado de segurança. 
Anulação de sentença. Remessa dos autos à Seção Judiciária do Distrito Federal”. (REO 
nº 48722 - PB, j. em 28.09.95). 
Isso posto, excluo da lide o Coordenador do Concurso Público da Polícia Federal em 
Pernambuco, e anulo a sentença, determinando a remessa dos autos à Seção Judiciária 
do Distrito Federal. 
É o meu voto, em preliminar. 

VOTO - MÉRITO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): A matéria controversa cinge-se à 
exigibilidade de exame psicotécnico em concurso público realizado para o preenchimento 
de vagas ao cargo de Perito Criminal do quadro de pessoal do Departamento Nacional de 
Polícia Federal. 
 Acerca do ingresso na carreira de Polícia Federal, dispõe o Decreto-lei nº 2.320, de 20 de 
janeiro de 1987, nestes termos: 
 "Art. 8º. São requisitos para a matrícula em curso de formação profissional, apurados em 
processo seletivo, promovido pela Academia Nacional de Polícia: 
 (...) 
 III - possuir temperamento adequado ao exercício das atividades inerentes à categoria 
funcional a que concorrer, apurado em exame psicotécnico;" (grifo nosso). 
Como se vê, é mister para o exercício da função de Polícia Federal o preenchimento de 
certos requisitos que podem ser avaliados mediante a submissão do candidato ao exame 
psicotécnico, cuja exigibilidade tem respaldo legal, não padecendo de vício de 
inconstitucionalidade. 
A discussão acerca da exigibilidade do exame psicotécnico para o exercício de cargo de 
carreira policial provocou, sob a égide da Constituição de 1969, acerbas controvérsias, o 
que levou o ex-TFR, com fundamento na Lei 4.878/65, inciso VII, art. 9º, a editar a Súmula 
nº 127, neste termos: 
 “Súmula 127. É legítima a exigência de exame psicotécnico, em concurso público, para o 
ingresso ou prova interna para acesso, mesmo que o candidato a ele se tenha submetido 
anteriormente para o exercício de outro cargo policial”. 
Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a 
exigibilidade do exame psicotécnico, no grupo Polícia Federal, deve ser feita tão-somente 
por ocasião do ingresso na carreira policial, pois somente nessa oportunidade é que há 
necessidade de aferir-se o temperamento adequado ao exercício da função policial em 
geral, e não especificamente à função policial a que concorre. 
Esse entendimento motivou a revisão da Súmula 127, suprimindo-se de seu enunciado a 
parte que admite o exame psicotécnico em “prova interna para acesso, mesmo que o 
candidato a ele se tenha submetido anteriormente para o exercício de outro cargo 
policial”. Em razão disso, foi editada a Súmula 239, que preceitua: 
 “Súmula 239. É legítima a exigência de exame psicotécnico em concurso público para o 
ingresso na Academia Nacional de Polícia, revogada a Súmula nº 127”. 
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Em compasso com a norma explicitada na Súmula 239, a jurisprudência deste eg. 
Tribunal vem se consolidando nestes termos: 
 “EMENTA: Cautelar. Concurso público. Polícia Federal. Exame psicotécnico. Laudo 
fundamentado. Garantia constitucional da ampla defesa. 
É legal a exigência do exame psicotécnico em concurso público para o provimento de 
cargos da polícia federal, exceto se o candidato já o prestou ao ensejo do ingresso na 
carreira policial. Súmula 239 do Ex - TFR. 
O laudo do exame psicotécnico deve ser fundamentado, a fim de possibilitar a 
impugnação do resultado. Garantia constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV, da Carta 
Magna). 
(TRF 5ª Região, REO 75220/RN, Terceira Turma, Rel. Juiz Ridalvo Costa, julg. em 
04.05.95, DJU 02.06.95). 
Entretanto, no caso em tela, o Regulamento do Concurso assegura ao candidato o direito 
de recorrer tão-somente das provas de conhecimento. Quanto ao resultado do exame 
psicotécnico, a Administração reserva-se apenas a divulgar os nomes dos candidatos 
aprovados na primeira etapa do exame psicotécnico - de caráter eliminatório. 
 Os itens 3.04 e 3.05 do Edital nº 001/93 – ANP preceituam que: 
 “item 3.04 - Será considerado inapto o candidato que demonstrar inadequação à 
profissiografia da categoria funcional respectiva, traçada pelo Setor de Psicologia do 
Serviço de Recrutamento e Seleção da Academia Nacional de Polícia, quando da 
avaliação das técnicas aplicadas. 
3.05. Avaliados os candidatos, será divulgado, apenas, o rol dos considerados aptos”. 
Ora, o exame psicotécnico não pode revestir-se de caráter irrecorrível. O 
desconhecimento da razão de sua inaptidão impossibilita ao candidato a interposição do 
competente recurso contra os motivos que justificaram a qualificação de inapto, o que 
viola frontalmente o princípio da publicidade. 
O caráter de sigilosidade que o Código de Ética dos Psicólogos atribui a esses testes 
falece diante da exigência constitucional da publicidade dos concursos, aos quais se deve 
emprestar o máximo de transparência, em nome dos princípios administrativos da 
moralidade e impessoalidade. 
Ante o exposto, dou provimento à apelação . 
É como voto. 
 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 487-PB 
Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Parte Autora: MARCUS ODILON RIBEIRO COUTINHO E CÔNJUGE 
Parte Ré: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇAO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA 
Suscitante: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VARA - PB 
Suscitado: JUÍZO FEDERAL DA 4ª VARA - PB 
Advogados: DRS. PAULO AMÉRICO MAIA DE VASCONCELOS (PARTE A) E ICLÉA 
VASCONCELOS DE 
  FRANÇA E OUTROS (PARTE R) 

EMENTA: 
Processual Civil. Conflito de competência. Desapropriação. Competência absoluta. Foro 
da situação do imóvel. Art. 95 do CPC. 
Face ao art. 95 do CPC, a competência para julgamento de ações reais imobiliárias 
pertence ao foro da situação do imóvel, sendo caso de competência absoluta. 
Na hipótese, discutindo-se a competência para ação de desapropriação, julga-se 
procedente o conflito para declarar a competência do Juízo da 4ª Vara - PB. 
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ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide o Pleno do 
Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade de votos, conhecer do conflito 
para declarar competente o Juízo suscitado, 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 novembro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator 

RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Cuidam os presentes autos de conflito de 
competência suscitado pela MMª Juíza Federal da 1ª Vara/PB, com fundamento no art. 
118, I, do CPC, em face do MM. Juiz Federal da 4ª Vara/PB ter declinado de sua 
competência, com fundamento no art. 109, § 1º, da CF/88, na Ação de Desapropriação nº 
98.6227-0, movida pelo INCRA. 
Sustenta a MMª Juíza suscitante que, independentemente do domicílio dos réus, o foro 
competente para o julgamento de ação de desapropriação é o da situação do imóvel 
expropriado. 
O MM. Juiz suscitado, por sua vez, aplicou à hipótese o disposto no art. 109, § 3º, da CF, 
pelo qual, nas ações movidas pela União Federal, o foro competente é o do domicílio dos 
réus. 
A Procuradoria Regional da República, em seu parecer, entendendo tratar o caso 
presente de competência absoluta, pugna pela procedência do conflito, declarando-se a 
competência do Juízo suscitado. 
É o relatório. 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Cuidam os presentes autos de 
conflito de competência suscitado pela MMª Juíza Federal da 1ª Vara/PB, com 
fundamento no art. 118, I, do CPC, em face do MM. Juiz Federal da 4ª Vara/PB ter 
declinado de sua competência, com fundamento no art. 109, § 1º, da CF/88, na Ação de 
Desapropriação nº 98.6227-0, movida pelo INCRA. 
Sustenta a MMª Juíza suscitante que, independentemente do domicílio dos réus, o foro 
competente para o julgamento de ação de desapropriação é o da situação do imóvel 
expropriado. 
O MM. Juiz suscitado, por sua vez, aplicou à hipótese o disposto no art. 109, § 3º, da CF, 
pelo qual, nas ações movidas pela União Federal, o foro competente é o do domicílio dos 
réus. 
Sobre a matéria, observo que o disposto na Constituição Federal, no artigo invocado pelo 
Juízo suscitado, ao disciplinar a competência das seções judiciárias, não se aplica para 
definição da competência do Juízo, posto encontrarem-se na mesma seção judiciária. 
Ademais, trata-se de uma regra geral, em tudo semelhante à prevista no art. 94 do Código 
de Processo Civil: 
 "Art. 94. A ação fundada em direito pessoal e a ação fundada em direito real sobre bens 
móveis serão propostas, em regra, no foro do domicílio do réu”. 
Deste modo, mesmo que o dispositivo constitucional não aponte, em sua redação, 
exceções à norma nele contida, tais exceções se impõem por força da razoabilidade, que 
inspira igualmente as exceções ao dispositivo supratranscrito, como a referente às ações 
reais imobiliárias. 
No caso, versando a ação sobre expropriação de imóvel, a competência é do Juízo da 
situação do imóvel, por força do disposto no art. 95 do Código de Processo Civil. 
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Por tais razões, julgo procedente o presente conflito, conhecendo como competente para 
a ação de desapropriação o Juízo suscitado, da 4ª Vara - PB. 
É o meu voto. 
 

EMBARGOS INFRINGENTES NA APELAÇÃO CÍVEL N. 122.488-PE 
Relator: O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Embargante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF 
Embargado: DANÚBIO JORDÃO DE MELO SILVA 
Advogados: DRS. MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA CARVALHO E OUTROS (EMBTE.) E 
JOSANE 
  ELÚSIA A. VIEIRA PONTES E OUTRO (EMBDO.) 

EMENTA: 
Processo Civil. Embargos infringentes. Ação executiva. Penhora de linha telefônica. 
Impossibilidade. Precedentes. 
1. Pedido de penhora de linha telefônica como forma de garantir a satisfação do débito 
exeqüendo. 
2. A Lei nº 8.891, de 1990, estabeleceu exceção à regra da penhorabilidade, ao fito de 
proteger o imóvel residencíal e, mais particularmente, de assegurar a impenhorabilidade 
de certos bens que guarneçam a residência da unidade familiar. 
3. A impenhorabilidade compreende tudo o que, usualmente, mantém-se em sua 
residência e não apenas o indispensável para fazê-la habitável. Excluem-se apenas 
objetos de arte e adornos suntuosos, além de veículos. O direito ao uso de terminal 
telefônico há de entender-se como compreendido entre os equipamentos, não sendo, 
pois, passível de penhora. (REsp 64.629-SP, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 25.09.95). 
Precedentes deste Sodalício e do colendo Superior Tribunal de Justiça. 
4. Embargos infringentes improvidos. 

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 aos embargos infringentes, 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, 21 de outubro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ GERALDO APOLIANO - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO: Cuida-se de embargos infringentes interpostos 
pela CEF - Caixa Econômica Federal contra a decisão proferida pela colenda Terceira 
Turma deste Sodalício que, por maioria de votos, julgou procedente a apelação cível que 
objetivava desconstituir sentença que julgou improcedente o pedido de levantamento da 
penhora de linha telefônica, por reconhecer que a alienação do bem se deu com fraude 
de execução. 
O acórdão vergastado, malgrado tenha entendido que houve fraude de execução na 
alienação do bem, reconheceu, em favor do embargado, o direito de ver desconstituída a 
penhora de linha telefônica, com respaldo na Lei nº 8.009, de 29 de março de 1990, que 
dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, bem como em jurisprudência do 
colendo Superior Tribunal de Justiça. 
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Em suas razões, a embargante, após ratificar as teses expostas ao longo de todo trâmite 
do processo, requereu a reforma da decisão atacada (com a conseqüente improcedência 
da apelação cível); insiste-se em que a jurisprudência pátria é divergente sobre a matéria 
e que a impenhorabilidade do bem de família tratada na lei retromencionada não abrange 
a linha telefônica. 
Em favor das teses argüidas, a embargante reporta-se a decisões do egrégio Tribunal 
Regional Federal da 3ª Região. 
É o relatório. Peço dia para julgamento. 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): O fundamento da presente apelação 
cível (ora em sede de embargos infringentes) é o de que a Lei nº 8.009, de 29 de março 
de 1990, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, não pode ser 
interpretada extensivamente, de modo a abranger a linha telefônica residencial; insiste-se 
em afirmar que a matéria não encontra respaldo na doutrina e jurisprudência pátrias 
dominantes. 
O artigo 649 do Código de Processo Civil – CPC elenca, nos incisos de I a X, os bens que 
não são passíveis de penhora. 
A Lei nº 8.009, de 29 de março de 1990, veio estabelecer exceção à regra da 
penhorabilidade, visando a proteger o imóvel residencial e, mais particularmente, 
assegurar a impenhorabilidade de certos bens que guarneçam o imóvel. 
Daquele diploma normativo se recolhe (parágrafo único do artigo 1º), verbis: 
 “A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as 
plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os 
de uso profissional, ou móveis que guarneçam a casa, desde que quitados”. 
Mais adiante, no artigo 2º do mesmo diploma legal, determinou-se que estariam excluídos 
da impenhorabilidade os veículos de transporte, as obras de arte e os adornos 
sumptuosos. 
Sobre o tema em discussão, cumpre ver que o colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ 
já se posicionou no sentido de que: “A impenhorabilidade compreende tudo o que, 
usualmente, mantém-se em uma residência e não apenas o indispensável para fazê-Ia 
habitável. Excluem-se apenas objetos de arte e adornos suntuosos, além de veículos” 
(RSTJ 76/294). 
Em reiterados pronunciamentos jurisprudenciais, têm-se considerado impenhorável a 
linha telefônica da residência do devedor, por se configurar bem de uso. 
A jurisprudência das venerandas instâncias revisoras chancela o entendimento singular 
aguilhoado; julgados do Superior Tribunal de Justiça confirmam a assertiva; confira-se: 
 “Impenhorabilidade. Lei nº 8.009/90. Direito ao uso de terminal telefônico. 
- A impenhorabilidade compreende tudo o que, usualmente, mantém-se em sua 
residência e não apenas o indispensável para fazê-la habitável. 
 - Excluem-se apenas objetos de arte e adornos suntuosos, além de veículos. 
- O direito ao uso de terminal telefônico há de entender-se como compreendido entre os 
equipamentos, não sendo, pois, passível de penhora”. (REsp nº 64.629-SP, Rel. Min. 
Eduardo Ribeiro, DJU 25.09.95). 
(Precedentes: Recursos Especiais nºs 50.313/SP e 57.226/RJ). 
"Impenhorabilidade do bem de família. Lei 8.009/90. Direito a linha telefônica. É 
impenhorável a teor da orientação da 3ª turma do STJ: por todos, REsp - 64.629. Recurso 
especial com amparo na alínea c, de que a turma conheceu, mas lhe negou provimento”. 
(STJ - REsp nº 0070337/95-RS – 3ª Turma, julg. em 27.11.1995, Rel. Min. Nilson Naves). 
O entendimento supra encontra-se sedimentado, igualmente, neste colendo Tribunal. 
Confira-se, a propósito, a seguinte ementa da lavra do eminente Juiz Castro Meira, verbis: 
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 "Processual Civil. Execução. Linha telefônica residencial. Impenhorabilidade. 
- ‘A impenhorabilidade compreende tudo o que usualmente se mantém numa residência e 
não apenas o indispensável para fazê-la habitável. Excluem-se apenas objetos de arte e 
adornos suntuosos, além de veículos. O direito ao uso de terminal telefônico há de 
entender-se como compreendido entre os equipamentos, não sendo, pois, passível de 
penhora. (STJ, REsp 64.629-4/SP, Relator Min. Eduardo Ribeiro, DJU de 25.09.95, p. 
31105)’. 
- Agravo de instrumento provido”. (TRF 5ª Região, Ag nº 05928/CE, 1ª Turma, Rel. Juiz 
Castro Meira, julg. em 13.06.96, un.). 
Dúvidas não sobejam, pois, no concernente à impenhorabilidade dos direitos de uso da 
linha telefônica que guarneça a residência da entidade familiar. 
No tocante à alegativa de que houve, in casu, fraude de execução, e que, em 
conseqüência disso, restaria ineficaz a venda da linha telefônica sob enfoque, cumpre-me 
salientar que tal matéria não pode ser reexaminada no presente recurso, haja vista que 
não foi objeto de divergência da Turma (art. 530 do Código de Processo Civil pátrio). 
Forte nessas razões voto, pois, pelo improvimento dos embargos infringentes, mantendo 
integralmente a douta decisão atacada. 
 É como voto. 
 

HABEAS CORPUS N. 743-PE 
Relator: O SR. JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE 
Impetrante: DR. HERONIDES CAVALCANTI RIBEIRO 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 10ª VARA - PE 
Paciente: BAREND CHRISTIAAN VAN VREDEN 

EMENTA:  
Constitucional e Processual Penal. Expulsão condicionada ao cumprimento de pena. 
Condenação já executada. Prisão decretada para eficácia da expulsão. Habeas corpus 
visando ao livramento do paciente por ilegalidade da prisão (Decreto 98.961/90, art. 10, § 
2º, e Lei 6.815/80, art. 69) e a decretação da ilegalidade do processo de expulsão por 
existir filha menor brasileira (Lei 6.815/80, art. 75, II). Ordem parcialmente deferida para 
reconhecer ao paciente o direito à liberdade vigiada. Não conhecimento do pedido quanto 
à legalidade ou não do decreto de expulsão. 
- Hipótese em que a prisão foi decretada por Juiz Federal para assegurar o cumprimento 
de decreto de expulsão, a teor do art. 69 da Lei nº 6.815/80, segundo o qual o Ministro da 
Justiça, a qualquer tempo, poderá determinar a prisão, por 90 (noventa) dias, do 
estrangeiro submetido a processo de expulsão e, para concluir o inquérito ou assegurar a 
execução da medida, prorrogá-la por igual prazo. 
- A Constituição Federal de 1988, ao recepcionar a Lei 6.815/80, deixou de acolher 
apenas a modalidade administrativa ali prevista, para decretação da prisão, o que é 
reservado à autoridade judiciária competente (art. 5º, LXI) , no caso, o Juiz Federal, sendo 
razoável admitir-se o entendimento doutrinário segundo o qual, como na deportação, 
caberá à Polícia Federal, órgão incumbido da execução da expulsão, sempre que se 
tornar necessário, solicitar a medida prisional ao juiz competente. 
- Ante a nova ordem constitucional, é prescindível, para a decretação de prisão com o fim 
de cumprir decreto de expulsão, a representação do Ministério da Justiça. 
- Verificada a extrapolação do prazo previsto no art. 69 da Lei 6.815/80, inegável a 
ilegalidade da privação da liberdade do expulsando, que deverá permanecer em liberdade 
vigiada, a teor do art. 75 do mesmo diploma legal, aplicável ao estrangeiro, cuja prisão 
não se torne necessária, ou que tenha a prazo desta vencido. 
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- Não se conhece do pedido de reconhecimento da ilegalidade do decreto de expulsão, 
por não ser matéria de competência da Justiça Federal de 1º e 2º Graus, eis que se trata 
de ato emanado da Presidência da República, cujo controle da legalidade é exercido pelo 
Supremo Tribunal Federal. Cassada a liminar deferida apenas para sustar a execução do 
decreto de expulsão. 
 - Ordem de habeas corpus parcialmente concedida, reconhecendo-se ao paciente o 
direito à liberdade vigiada, até a efetivação do ato de expulsar. 

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, conceder 
parcialmente a ordem, cassando a liminar concedida, na forma do relatório, voto e das 
notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 12 de novembro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE – Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE: Trata-se de habeas corpus 
impetrado por Heronides Cavalcanti Ribeiro em favor de Barend Christiaan Van Vreden, 
contra ato do Juízo Federal da 10ª Vara-PE, que determinou a prisão do paciente na 
Polícia Federal para que se execute decreto expulsório. 
O impetrante argumenta que, no decorrer do cumprimento das duas penas que foram 
impostas ao paciente, houve abuso de autoridade, pois, com o término de sua primeira 
pena de oito (08) anos, no dia 16.05.95, ficou o mesmo irregularmente preso até o dia 
16.08.95, quando deu início ao cumprimento de sua segunda condenação - pena de 02 
(dois) anos de reclusão -, a ser cumprida no regime aberto. 
Aduz, ainda, que, na audiência admonitória realizada no dia 16.08.1995, para início do 
cumprimento da pena referente à Ação Criminal nº 89.3839-7, não se fez menção ao 
instituto da detração estabelecido no art. 42 do CP, e que, mesmo que o fizesse, entraria 
em conflito com o princípio constitucional estatuído no art. 5º, XL, da CF, porque, in casu, 
a lei retroagiu para prejudicar, impondo ao paciente o cumprimento de parte da pena em 
regime mais rigoroso, o semi-aberto. 
Sustentando, em síntese, a ilegalidade da prisão decretada (o paciente foi preso pela 
segunda vez em virtude do mesmo fato), em razão de mandado de prisão expedido nos 
autos da Ação Criminal nº 89.3839-7, datado de 27.05.97, com os mesmos fundamentos 
do mandado anteriormente expedido, também sem observância dos arts. 69 e 73 da Lei 
nº 6.815/80, ou seja, sem representação do Ministro da Justiça, requereu liminar, com a 
expedição do salvo-conduto, até a decisão do feito, por haver risco de consumar-se a 
violência com a expulsão do paciente e, mesmo que depois de sua expulsão o pedido 
seja concedido, de nada mais vale, e assim, ficará ao desamparo, pela ausência do pai, 
sua filha Thays Christiane Ferreira Van Vreden, com apenas cinco (5) anos de idade. 
Liminar deferida às fls. 47, determinando a sustação, até o julgamento deste writ, da 
execução da expulsão, devendo, porém, o cidadão estrangeiro permanecer custodiado 
onde se acha, também até o julgamento deste habeas corpus, salvo se vier a ser-lhe 
deferida tutela de eficácia pronta que o ponha em liberdade. 
Informações prestadas pela autoridade coatora às fls. 50/54, aduzindo que o recolhimento 
do sentenciado à custódia da Polícia Federal, a fim de possibilitar o cumprimento do 
decreto de expulsão expedido pelo Presidente da República, não poderá ser interpretado 
como ato de coação ilegal ao direito de liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso 
de poder, porque a situação jurídica do ora paciente já estava perfeitamente definida, 
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conforme a Lei nº 6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro), isto desde 1988. Acrescentando que 
não se pode, nessa instância, discutir a legalidade ou ilegalidade do decreto de expulsão. 
Aduz, ainda, a autoridade impetrada que: 
 "I - DOS FATOS 
 (...) 
 5. Em 18.07.88, por Decreto do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
publicado no Diário Oficial da União de 19.07.88, Seção I, o paciente Barend Christiaan 
Van Vreden teve decretada sua expulsão do território nacional, ficando sua expulsão 
condicionada ao cumprimento das penas a que estivesse sujeito no País (...). 
(...) 
 7. Cumpridas integralmente as penas acima referidas, que se expiraram em 06.05.97 e 
constatada a situação irregular do apenado no País, foi ordenado o seu recolhimento à 
custódia da Polícia Federal , a fim de execução do decreto de expulsão do Presidente da 
República, datado de 18.07.88, havendo este Juízo, após ouvido o Ministério Público, 
declarado a extinção da punibilidade do sentenciado. 
 
II - DA COMPETÊNCIA DO STF PARA APRECIAÇÃO DO HC 
 (...) 
 3. De forma que o recolhimento do sentenciado à custódia da Polícia Federal, 
determinado por este Juízo, a fim de possibilitar o cumprimento do decreto de expulsão, 
expedido pelo Presidente da República, não poderá ser interpretado como ato de coação 
ilegal ao direito de liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, porque a 
situação jurídica do ora paciente já estava perfeitamente definida, conforme a Lei nº 
6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro), isto desde 1988. Não se podendo agora, nessa 
instância, discutir a legalidade ou ilegalidade do decreto de expulsão. 
(...) 
 4. Destarte, não resta dúvida que o decreto de expulsão, por ser ato de exclusiva 
competência do Presidente da República e do Ministro da Justiça, que na hipótese têm 
foro perante o Supremo Tribunal Federal, na conformidade do disposto no art. 102, inciso 
I, alínea i, da Constituição Federativa do Brasil, não poderá ser objeto de discussão 
perante essa Egrégia Corte, por ser o remédio ora impetrado matéria de competência 
originária da Suprema Corte". (Fls. 51/52). 
Aberto vista ao Ministério Público Federal, este ofertou parecer às fls. 56/65, 
manifestando que não se configura no presente caso a retroação da lei para prejudicar o 
paciente e, sim, o que se verifica é que ele próprio pretende cumprir mais tempo de pena 
e que, quanto à questão do regime, o Juiz apenas determinou as condições e o 
condenado as aceitou, nos termos dos artigos 113 e 115 da Lei 7.210, de 11.07.84; 
aduziu, ainda, que o nascimento de filha no ano de 1991 não o ampara na pretensão de 
evitar ser expulso do País, vez que a sua primeira condenação se deu no ano de 1989, e 
nestes casos aplica-se a norma contida no § 1º do art. 75 da Lei 6.815/80; ao final, opinou 
pela denegação da ordem de habeas corpus. 
Às fls. 63, através de Ofício nº 121/97-DS, informou a autoridade impetrada que da 
sentença que extinguiu a pena privativa de liberdade imposta ao paciente não houve 
interposição do recurso, juntando os documentos de fls. 64/136. 
Às fls. 138/139, consta memorial do impetrante em que sustenta que não se aplica, 
quanto à filha do paciente, o disposto no § 1º da Lei 6.815/80, porque a norma contida no 
mencionado diploma legal refere-se a adoção ou reconhecimento de filho brasileiro, e a 
filha do paciente não foi adotada nem reconhecida como filha. 
O impetrante reiterou o pedido de concessão de liminar às fls. 141/154, com fundamento 
no art. 73 da Lei nº 6.815/80 e juntou os documentos de fls. 155/157. 
No parecer de fls. 159/161, o Ministério Público Federal, pelas razões já expostas, opinou 
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pela denegação do habeas corpus e, às fls. 162/163, requereu a expedição de ofício ao 
MM. Juízo Federal da 10ª Vara-PE, para que o mesmo remetesse cópia das certidões de 
trânsito em julgado das sentenças condenatórias proferidas contra o paciente, assim 
como das folhas de antecedentes penais constantes dos respectivos autos. 
Ofício de fls. 172, atendendo à solicitação do MP, em seu parecer de fls. 162/163. 
Novo parecer do Parquet Federal, às fls. 175/177, opinando pela declaração de 
incompetência deste egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, motivada pela 
ilegitimidade passiva do impetrado, com a conseqüente remessa do feito ao Supremo 
Tribunal Federal, pois se trata de ato assinado pelo Presidente da República e pelo 
Ministro da Justiça. 
É o relatório. 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE (Relator): O paciente, à época da 
publicação do decreto expulsório, encontrava-se cumprindo pena de 08 (oito) anos de 
reclusão imposta na sentença prolatada nos autos do Processo nº 00.10918-5, que 
tramitou na 5ª Vara Federal de Pernambuco, pela prática do delito tipificado no art. 12, c/c 
o art. 18, I, da Lei nº 6.368/76, em razão de ter sido preso em flagrante no Aeroporto 
Internacional dos Guararapes, quando tentava embarcar para Lisboa no vôo da TAP, 
transportando cocaína e usando passaportes falsos, de origem francesa e suíça, sendo 
fixado o término dessa pena para o dia 05.05.95. 
Antes do término da pena de 8 (oito) anos, em 17.10.94, sobreveio nova condenação nos 
autos do Processo nº 89.3839-7, por violação do art. 304, c/c o art. 297 do CP (uso de 
documento falsificado), tendo o paciente sido condenado à pena de 2 (dois) anos de 
reclusão e multa, a ser cumprido no regime aberto. 
Consta às fls. 51 destes autos, nas informações prestadas pela autoridade impetrada, 
que: 
 "Cumpridas integralmente as penas acima referidas, que se expiraram em 06.05.97, e 
constatada a situação irregular do apenado no País, foi ordenado o seu recolhimento à 
custódia da Polícía Federal, a fim de execução do Decreto de Expulsão do Presidente da 
República, datado de 18/07/88, havendo este Juízo, após ouvido o Ministério Público, 
declarada a extinção da punibilidade do sentenciado”. 
A custódia do paciente, como se vê, é apenas para, como medida acautelatória, 
assegurar a expulsão. 
O art. 69 da Lei nº 6.815/80 preceitua: 
 "O Ministro da Justiça, a qualquer tempo, poderá determinar a prisão, por 90 (noventa) 
dias, do estrangeiro submetido a processo de expulsão e, para concluir o inquérito ou 
assegurar a execução da medida, prorrogá-la por igual prazo”. 
Sobre o tema prisão para fins de expulsão, colho as considerações feitas por Francisco 
Xavier da Silva Guimarães, in verbis: 
 "O artigo 69 da Lei nº 6.815/80 confere, também, ao Ministro da Justiça poderes para, a 
qualquer tempo, decretar a prisão, por noventa dias, de estrangeiro submetido a processo 
de expulsão, com a finalidade de: 
 a) concluir o inquérito expulsório; 
 b) assegurar a execução da medida. 
Prevê, igualmente, a hipótese de prorrogação do prazo prisional por igual período. 
No parágrafo único, cuida o dispositivo citado da interrupção da contagem do prazo de 
prisão, na hipótese de medida judicial que suspenda provisoriamente a efetivação do ato 
de expulsar, até decisão definitiva da autoridade judiciária a que estiver submetido o feito. 
O artigo 73 da citada lei prevê, ainda, que a prisão que não se torne necessária, ou cujo 
prazo esteja vencido, ensejará a liberdade vigiada de estrangeiro a ela então submetido, 
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guardadas as normas de comportamento estabelecidas pelo Ministro da Justiça. 
Descumprida a liberdade vigiada, nova prisão poderá ser deteminada por prazo não 
superior a noventa dias. 
Presentes, nesse particular, as razões de natureza constitucional do inciso LXI do artigo 
5º, que não mais admite possa a lei ordinária contemplar medida restritiva de liberdade 
por ato administrativo, reservado que está à autoridade judiciária competente. 
Tal como se expôs no título da Prisão para fins de deportação, a previsão legal existente 
no Estatuto do Estrangeiro, que autoriza a privação de liberdade, passa a ser exercida 
pelo Juiz Federal e não mais pelo Ministro da Justiça. 
Essa parece-nos ser a conclusão que se há de extrair das disposições legais de 1980, em 
face da norma constitucional de 1988. 
Significa dizer, então, que a Constituição Federal, ao recepcionar a lei anterior à sua 
edição, deixou de acolher apenas a modalidade administrativa para a decretação da 
prisão e da liberdade vigiada. 
Especificamente em relação à liberdade vigiada, confira-se a elucidativa ementa do 
Acórdão do Superior Tribunal de Justiça, publicado no DJU de 12.03.90: 
 ‘Constitucional. Custódia de estrangeiro, mediante liberdade vigiada, para fim de 
expulsão, decretada administrativamente pelo Ministro da Justiça. 
Sendo a liberdade vigiada uma forma de confinamento, portanto uma restrição à liberdade 
de ir e vir, aplica-se-lhe, mutatis mutandis, a exigência constitucional de competência 
exclusiva do Poder Judiciário para decretá-la (art. 5º, LXI, da Constituição Federal). 
Concessão de ordem de habeas corpus de ofício para determinar a cassação das 
restrições impostas administrativamente ao paciente, até que o juiz competente decida a 
respeito’. 
Assim, como na deportação, caberá à Polícia Federal, órgão incumbido da execução da 
expulsão, sempre que se tornar necessário, solicitar a medida prisional ao juiz 
competente, oportunidade em que oferecerá as razões de fato e de direito 
fundamentadoras, necessárias à prática do ato. 
A imposição de gravame às liberdades individuais, constitucionalmente garantidas, como 
a prisão e a liberdade vigiada para fins expulsórios, emerge, necessariamente, de 
previsão legal que contempla fato e situação peculiarmente graves. Em tais 
circunstâncias, não se dispensa a motivação de justificativa para cada caso concreto, não 
bastando, assim, a simples referência, no respectivo pedido formulado ao Juiz, à 
disposição legal. Impõe-se demonstrar, satisfatoriamente, as razões que a autorizam. 
Vale aqui a observação de que os prazos de prisão e de sua prorrogação estão fixados 
em seu limite máximo, nada impedindo, portanto, que a autoridade judiciária fixe prazo 
menor”. (In Medidas compulsórias: a deportação, a expulsão e a extradição; Forense, Rio 
de Janeiro, 1994, pp. 33/35). 
Primeiramente, cumpre afastar a alegação de ilegalidade da prisão por ausência de 
manifestação do Ministério da Justiça, vez que, como se depreende do exposto acima, 
com a nova ordem constitucional não recepcionando a prisão administrativa por ordem do 
Ministro da Justiça, restringiu às autoridades judiciária e policial a atuação na prisão para 
fins de expulsão, sendo, pois, prescindível a representação pelo Ministro da Justiça. 
Contudo, há de se reconhecer a ilegalidade da prisão em decorrência da inobservância do 
prazo legal. 
Na espécie, tendo sido cumpridas as penas em 06.05.97, é forçoso reconhecer que o 
prazo estatuído no referido art. 69 da Lei 6.815/ 80, bem como a sua prorrogação, que 
perfazem 180 (cento e oitenta dias), foi há muito superado, o que afasta a legalidade da 
privação da liberdade do paciente. 
No entanto, ante a peculiaridade dos atos delituosos praticados pelo paciente, aplica-se o 
disposto no art. 73 da multicitada Lei 6.815/80, que assim dispõe: 
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 "O estrangeiro, cuja prisão não se torne necessária, ou que tenha o prazo desta vencido, 
permanecerá em liberdade vigiada, em lugar designado pelo Ministro da Justiça, e 
guardará as normas de comportamento que lhe forem estabelecidas”. 
Deve, pois, o expulsando permanecer em liberdade vigiada, até a efetivação do ato de 
expulsar. 
Por fim, entendo não merecer conhecimento o pedido do impetrante no sentido de que 
seja declarada a ilegalidade do decreto de expulsão, pois, ao meu sentir, a matéria foge à 
competência da Justiça Federal de 1º e 2º graus, eis que se trata de ato emanado da 
Presidência da República, cujo controle da legalidade é exercido pelo Supremo Tribunal 
Federal. 
Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus, reconhecendo o direito 
do paciente em permanecer em liberdade vigiada, até a efetivação do ato de expulsar, 
cujas condições serão estabelecidas e acompanhadas pelo Juízo de Execução Penal, 
cassando a liminar deferida apenas para sustar a execução do decreto de expulsão. 
É como voto. 
 

HABEAS CORPUS N. 849-CE 
Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Impetrante: FRANCISCO DEMONTIÊ MENDES ARAGÃO 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 7ª VARA - CE 
Paciente: FRANCISCO DEMONTIÊ MENDES ARAGÃO 
Advogados: DRS. CRISTINA BRAVO MENDES E OUTRO (IMPTE.) 

EMENTA: 
Processual Penal. Habeas corpus. Trancamento de ação penal. Crime societário. 
Generalidade da denúncia. Possibilidade. Alegação de ausência de justa causa para a 
propositura da ação penal. 
- Nos crimes ditos societários, os indícios de autoria são direcionados ao administrador 
principal, dirigente, gestor da empresa, ficando a sua responsabilidade com relação à 
prática do referido ilícito a ser delineada e apurada durante o desenrolar da ação penal. 
Precedentes do STF e do STJ. 
- O trancamento de ação penal por meio de habeas corpus é inaceitável, quando não 
restar demonstrada de plano a atipicidade e antijuridicidade do fato descrito na denúncia. 
- Ordem que se denega. 

ACÓRDÃO 
 Vistos etc, decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
maioria, denegar a 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, 12 de novembro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Cuida-se de habeas corpus preventivo impetrado em 
favor de Francisco Demontiê Mendes Aragão, sendo apontada como autoridade coatora o 
MM. Juiz Federal da 7ª Vara da Seção Judiciária do Ceará, que recebeu denúncia 
oferecida pelo Ministério Público Federal contra o ora paciente, que, na qualidade de 
Presidente da empresa GRANOS - Granitos do Nordeste S/A, é acusado de haver 
praticado o ilícito penal previsto no art. 21 da Lei nº 7.805/89, ou seja, crime de 
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exploração clandestina de minérios. 
Alegam os impetrantes que a peça acusatória não poderia ter sido recebida pela 
autoridade judiciária apontada como coatora, uma vez que é genérica, não havendo 
individualizado a conduta do paciente. 
Aduzem, ainda, que não existiu a prática do ilícito penal narrado pela denúncia, pois a 
empresa acima referida possuía permissão para explorar o minério, através de contrato 
de arrendamento celebrado com a CEMINAS - Companhia Cearense de Mineração. 
Juntaram vários documentos através dos quais pretendem provar o alegado. 
A liminar requerida foi denegada pelo eminente Juiz Manoel Erhardt, que, à época, 
encontrava-se me substituindo neste Tribunal. 
Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, às fls. 145. 
A douta representante do Ministério Público Federal, em seu judicioso parecer, opina pela 
denegação da ordem. (Fls. 147/155). 
Vieram-me os autos, conclusos para julgamento. 
É o relatório. 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): De acordo com os fatos narrados no 
presente habeas corpus, o paciente, que é Diretor-Presidente da empresa GRANOS - 
Granitos do Nordeste S/A, foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 21 da Lei 
nº 7.805/89, que traz a seguinte redação: 
 “Art. 21. A realização de trabalhos de extração de substâncias minerais, sem a 
competente permissão, concessão ou licença, constitui crime, sujeito a penas de reclusão 
de 3 (três) meses a 3 (três) anos e multa”. 
Analisando o primeiro argumento apresentado pelos impetrantes de que a referida 
denúncia é inepta, uma vez que nela não se acha individualizada a conduta do paciente, 
entendo que o mesmo não deve prosperar. 
É que, como bem frisou a douta representante do Ministério Público, Dra. Isabel 
Guimarães da Câmara Lima, em seu parecer de fls. 147/155, por tratar-se de crime 
societário, os indícios de autoria são direcionados ao administrador principal, dirigente, 
gestor de empresa. 
Assim, por ocupar o paciente essa função dentro da empresa GRANOS - Granitos do 
Nordeste SIA, é que foi o mesmo denunciado. 
A sua responsabilidade com relação à prática do referido ilícito será, todavia, delineada e 
apurada durante o desenrolar da ação penal. 
Aliás, nesse diapasão, é a jurisprudência dos Tribunais Superiores e dos Tribunais 
Regionais. 
Por oportuno e para ilustrar este meu voto, transcrevo, do parecer apresentado pelo 
Parquet Federal, duas ementas de acórdãos, cujo teor é o seguinte: 
 "CRIME SOCIETÁRIO. Não é sempre que o Ministério Público dispõe, no limiar da ação 
penal, de elementos probatórios que lhe permitam discriminar a participação que cada 
sócio teve no delito societário. Nem por isso estará impedido de oferecer denúncia contra 
todos os responsáveis pela firma. Constitui condição impossível de ser exigida o pleno 
conhecimento das deliberações tomadas na privacidade dos órgãos de administração. 
Habeas corpus indeferido. Recurso desprovido”. 
(STF; 1ª Turma; acórdão proferido no Recurso Ordinário em Habeas Corpus por 
unanimidade; processo nº 0058544/80-SP, Ministro Soares Muñoz, DJ 13.02.1981, p. 
00752 - RTJ nº 101/563). 
"Processual Penal. Recurso de Habeas Corpus. Crime societário ou coletivo. 
Trancamento da ação penal. Impossibilidade. 
1. O crime de autoria coletiva não obriga a denúncia a pormenorizar o envolvimento do 
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réu, bastando a narrativa genérica do delito, sem que tolha o exercício da defesa. 
2. Precedentes da Corte. 
3. Recurso improvido. 
(STJ; 6ª Turma; acórdão proferido no Recurso Ordinário em Habeas Corpus por 
unanimidade; Processo nº 0003129194-SC, Ministro Anselmo Santiago, DJ 20.06.1994, 
p.16125; RSTJ 63/103). 
No tocante ao outro argumento apresentado pelos impetrantes, segundo o qual o paciente 
agiu no exercício regular do direito, pois a sua empresa possuía autorização para explorar 
o minério, entendo tratar-se de matéria que não pode ser examinada na via estreita do 
habeas corpus, uma vez que existe a necessidade de um exame apurado das provas 
trazidas aos autos para a comprovação do ora alegado. 
Desta maneira, não vislumbro, igualmente, a alegada ausência de justa causa para a 
referida ação penal. 
Denego, pois, a ordem requerida. 
É como voto. 
 

HABEAS CORPUS N. 914-CE 
Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Impetrantes: DRS. MARIA MARLI TEIXEIRA MATOS E OUTRO 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VARA-CE 
Paciente: JUAN CARLOS ROMERO RIVERA 

EMENTA: 
Constitucional e Processual Penal. Habeas corpus. Crime punível com pena de detenção. 
Concessão de fiança. Estrangeiro irregular no país. Impossibilidade. 
- O preceito constitucional insculpido no caput do art. 5º da Constituição Federal não se 
aplica ao estrangeiro não residente em território nacional. 
- Sendo o paciente estrangeiro e encontrando-se de forma irregular no país, torna-se 
inviável a concessão de sua liberdade provisória, com o deferimento da fiança, posto que 
passível de decretação a sua prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, 
no caso de condenação. Inteligência do art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro. 
- Ordem denegada. 

ACÓRDÃO 
 Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à 
unanimidade, denegar a ordem de habeas corpus em epígrafe, 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, 3 de setembro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Os advogados Maria Marli Teixeira Matos e Rosildo 
Ramos da Silva impetraram o presente habeas corpus liberatório em favor do alienígena, 
Juan Carlos Romero Rivera, que se encontra preso em flagrante sob a acusação da 
prática da infração penal prevista no artigo 183 da Lei nº 9.472/97, combinado com o 
artigo 171, parágrafo 3º, e 266, estes do Código Penal. 
Requereram perante este egrégio Tribunal a concessão de fiança em favor do 
mencionado paciente, medida essa que foi antes negada pela douta Juíza Federal da 3ª 
Vara da Seção Judiciária do Ceará, ao fundamento de que o mesmo não exercia 
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atividade profissional no Brasil. 
A liminar pleiteada foi negada. 
A douta Juíza Federal, indicada como autoridade coatora, prestou informações, em que 
esclareceu os motivos da denegação da medida pleiteada (fls. 37). 
A eminente Procuradora Regional da República, com assento nesta Turma, ofereceu 
substancioso parecer, concluindo pela denegação da ordem. 
Neste Tribunal, os postulantes do writ requereram a juntada de vários documentos, que 
foi deferida. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Pretendem, assim, os impetrantes, por 
meio da presente medida, a concessão da fiança em favor do paciente, Juan Carlos 
Romero Rivera, preso em flagrante sob acusação da prática da infração criminal prevista 
no artigo 183 da Lei nº 9.472/97, combinado com os artigos 171, parágrafo 3º, e 266 do 
Código Penal. 
Estabelece o citado artigo 183 da Lei nº 9.472197, verbis: 
 "Desenvolver clandestinamente atividades de telecomunicações; 
 Pena - detenção de dois a quatro anos, aumentada da metade se houver dano a terceiro, 
e multa de R$10.000,00 (dez mil reais)”. 
Como se trata, na hipótese, de crime cuja pena é de detenção e multa, seria admissível a 
concessão da fiança postulada, desde que não se encontrassem presentes as condições 
estabelecidas nos artigos 323 e 324 do Código de Processo Penal. 
A ilustrada Juíza Federal da 3ª Vara da Seção Judiciária do Ceará, indicada como 
autoridade coatora, prestou as suas informações, esclarecendo, então, o motivo pelo qual 
denegou a medida pleiteada, ao dizer: 
 “... no dia 14 deste mês de agosto, realmente, deneguei o pedido de fiança formulado 
pelo advogado do paciente, à míngua da satisfação das condições legais necessárias a 
sua outorga, precisamente, de comprovação de residência fixa nesta capital cearense, 
imprescindível, inclusive por se tratar de acusado estrageiro (artigo 5º, caput, da 
Constituição Federal de 1988), bem como de qualquer indicação de exercício de atividade 
profissional no Brasil. 
Acrescento, ainda, que consoante certidão, cuja cópia ora remeto a Vossa Excelência, 
oriunda da Delegacia de Polícia Marítima, Aérea e de Fronteiras, o estrangeiro Juan 
Carlos Romero Rivera encontra-se em situação irregular no Brasil”. (Fls. 41). 
Alegaram, contudo, os impetrantes, atacando a decisão denegatória da fiança, que esta 
incorreu em um "lamentável equívoco" ao denegar o pedido, desde que, em se tratando 
de um estrangeiro em situação irregular no país, não seria admissível a obtenção de um 
emprego. Acrescentou, ademais, que o paciente não se encontra em nenhuma das 
condições previstas nos artigos 322 e 324 do Código de Processo Penal que impediriam o 
deferimento da fiança. 
Argumentam, assim, que constitui um direito constitucional livrar-se solto o cidadão 
quando afiançável o delito cometido, sendo um direito a concessão da fiança e não 
simples generosidade a critério do juiz processante. 
Invocam, portanto, em prol do direito do requerente a norma contida no artigo 5º, inciso 
LXVIII, da Constituição Federal. 
Demonstrando os requerentes do writ a condição do paciente de residente no país, 
fizeram anexar contrato de locação de um apartamento, onde figura o mesmo como 
locatário, juntando, ainda, declaração de emprego em favor do mesmo suplicante. 
Sem adentrar na análise dos documentos mencionados, observo, contudo, que o 
estrangeiro que se encontra no Brasil ao amparo do visto de turista, como é o caso do 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

paciente, é-lhe vedado o exercício de atividade remunerada, como dispõe o artigo 98 do 
Estatuto do Estrangeiro (Lei nº 6.815, de 19.08.90, alterada pela Lei nº 6.964, de 
09.12.81). 
Desta forma, não seria admissível a exigência do estrangeiro, que se encontra no país, ao 
amparo do visto de turista, de que este comprovasse a sua residência definitiva e o 
exercício de ocupação lucrativa, para a concessão da fiança. 
Verifica-se, entretanto, que, em se tratando de alienígena, portador do visto de turista, já 
vencido, passível, portanto, de deportação, não seria possível a concessão da fiança, que 
implica o cumprimento de várias obrigações no decorrer da instrução do processo. 
A liberdade provisória, com o deferimento da fiança, na verdade, não poderia ser 
concedida ao paciente, posto que passível de decretação da prisão preventiva para 
assegurar a aplicação da lei penal no caso de condenação. 
Com efeito, tratando-se de estrangeiro, com visto de permanência no país já vencido, 
poderia ocorrer a evasão do paciente, com a sua soltura, frustrando, assim, o 
cumprimento da pena, no caso de condenação. 
Com estas considerações, denego a ordem de habeas corpus pleiteada. 
É como voto. 
 

HABEAS CORPUS N. 942-AL 
Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Impetrante: DR. FRANCISCO DE SALES RAMOS PEREIRA 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VARA - AL 
Paciente: MARCELO LUÍS BARROS SEIXAS (réu preso) 

EMENTA:  
Processual Penal. Habeas corpus liberatório. Decretação de prisão preventiva. 
Deslocamento de competência. Ausência de ratificação pelo órgão competente. Nulidade 
do ato. 
01. Decretada a custódia preventiva do indiciado por Juiz de Direito que posteriormente 
declinou da competência, remetendo os autos do Inquérito para a Justiça Federal, impõe-
se a ratificação de tal ato decisório pelo órgão competente para apreciar e julgar o feito. 
02.  É nulo o decreto de prisão preventiva quando exarado por autoridade incompetente. 
03. Ordem concedida. 

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

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Trata-se de pedido de habeas corpus liberatório 
impetrado pelo Dr. Francisco de Sales Ramos Pereira contra ato do MM. Juiz Federal da 
1ª Vara da Seção de Alagoas, Dr. Francisco Wildo Lacerda Dantas, almejando obter a 
revogação da prisão preventiva decretada contra Marcelo Luís Barros Seixas, nos autos 
do Inquérito Policial nº 98.2312-7, instaurado para apurar a responsabilidade criminal do 
ora paciente por suposta participação em assalto perpetrado contra agência franqueada 
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dos Correios em Maceió/AL. 
A embasar o pedido de liminar, sustenta o impetrante que o paciente se encontra 
sofrendo constrangimento ilegal pelo fato de permanecer preso preventivamente por 
tempo superior ao previsto em lei, sem que tenha sido denunciado pelo Ministério Público 
Federal. Argumenta, outrossim, a carência de motivos ensejadores da prisão preventiva, 
e, ainda, que o referido decreto de prisão se originou de juízo incompetente. 
Após a autoridade coatora prestar as informações de estilo, indeferi a liminar requerida, 
por entender que o decreto cautelar apresentava consonância com as regras insculpidas 
nos arts. 311 a 316 do diploma processual. 
O douto representante da Procuradoria Regional da República, oferecendo o parecer de 
fls. 143/147, opinou pela concessão da ordem de habeas corpus, sob o argumento de 
ilegalidade da decisão atacada, uma vez que emanou de juiz incompetente para oficiar no 
feito. 
Pus o presente em mesa para julgamento. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Cuidam os autos de pedido de habeas 
corpus liberatório para revogação da custódia preventiva decretada contra o ora paciente, 
em virtude de representação contra ele apresentada, imputando-lhe a prática do crime 
tipificado no art. 157, § 2º, I e II, do CPB. 
Consta dos autos que, em 21/11/97, foi decretada pelo MM. Juiz da 11ª Vara Criminal de 
Maceió a custódia preventiva do ora paciente, em virtude de ter sido o mesmo indiciado 
em inquérito policial instaurado na Delegacia de Roubos e Furtos de Maceió/AL, para 
investigar o assalto praticado no dia 19 de setembro de 1997 contra a agência franqueada 
dos Correios localizada no bairro do Farol. Posteriormente, o douto Juiz de Direito 
declinou da competência para atuar no feito, por reconhecer tratar-se de infração 
cometida contra empresa pública federal, pelo que encaminhou o referido inquérito à 
Justiça Federal. 
De uma análise da documentação vinda aos autos com as informações prestadas pela 
autoridade coatora, verifiquei não haver indicação de que a decretação de prisão 
preventiva contra o ora paciente havia sido ratificada, ou não, pelo douto Juiz ao qual 
foram distribuídos os autos na esfera federal, razão pela qual, chamando o feito à ordem, 
determinei à autoridade impetrada informasse se houve determinação de prisão 
preventiva de sua lavra contra o ora paciente. 
Através de oficio, acostado às fls. 132/141 dos autos, informou o ilustre Juiz Federal da 2ª 
Vara/AL que não houve decreto de prisão preventiva exarado por aquele juízo, anexando, 
apenas, cópias do decreto preventivo e do mandado de prisão, ambos expedidos pelo 
Juiz da 11ª Vara Criminal de Maceió/AL. 
Entendo que a decisão que determinou a prisão preventiva do ora paciente, bem como 
dos demais indiciados, embora devidamente fundamentada e com a observância dos 
pressupostos legais, carece do requisito da competência da autoridade que o exarou. 
Decretada a custódia preventiva do indiciado por Juiz de Direito que posteriormente 
declinou da competência, remetendo os autos do inquérito para a Justiça Federal, impõe-
se a ratificação de tal ato decisório pelo órgão competente para apreciar e julgar o feito. 
 Assim sendo, é nulo o decreto de prisão preventiva quando exarado por autoridade 
incompetente para oficiar no feito. 
Bem analisou a questão o ilustre Procurador Regional da República, Dr. Humberto de 
Paiva Araújo, em seu percuciente parecer, parte do qual destaco: 
 "Ao receber os autos do inquérito policial em comento, à douta autoridade apontada 
coatora caberia - em entendendo presentes os motivos e requisitos autorizadores da 
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custódia cautelar - ter decretado novamente a prisão cautelar do paciente, ou, ao menos, 
ratificar o decreto; e assim não procedendo, restou por causar constrangimento ilegal à 
sua liberdade de ir e vir, uma vez que possibilitou a subsistência de prisão ilegal, 
decretada que fora por autoridade manifestamente incompetente". 
No caso, pelas razões expostas, impõe-se reconhecer inexistir fundamento que autorize a 
manutenção da custódia preventiva decretada. 
Ante estas considerações, acolhendo o parecer ministerial, concedo a presente ordem de 
habeas corpus. 
É como voto. 
 

MANDADO DE SEGURANÇA N. 64.482-PE 
Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Impetrante: ALEXANDRE DE SOUZA ALBUQUERQUE 
Impetrado: JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
PERNAMBUCO 
Advogado: DR. AQUILES DE SOUZA ALBUQUERQUE (IMPTE.) 

EMENTA: 
Administrativo. Mandado de segurança. Contrato de adesão. Suspensão imediata de 
desconto em folha de pagamento. Normas contratuais. Inobservância. Ausência de direito 
líquido e certo. 
1. Observando-se as normas legais do contrato aderido pelo impetrante, verifica-se a 
impossibilidade de suspender, imediatamente, o desconto em folha de pagamento da 
contribuição para o custeio do plano de saúde. 
2. Contrato faz lei entre as partes, obrigando-se os contratantes ao cumprimento do que 
avençaram. 
3. Para que sejam excluídos retroativamente descontos anteriormente descontados, é 
necessária a anuência da consignatária. 
4. Segurança denegada. 

ACÓRDÃO 
 Vistos, discutidos e relatados estes autos em que figuram como partes as acima 
identificadas, decide o Pleno do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, denegar a segurança, nos termos do relatório, do voto do Juiz Relator e das 
notas taquigráficas constantes nos autos, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 2 de dezembro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 

RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Alexandre de Souza Albuquerque ajuizou mandado 
de segurança, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Juiz Federal Diretor 
do Foro da Seção Judiciária de Pemambuco, que denegara pedido objetivando a 
suspensão imediata de desconto, em folha de pagamento, de contribuição para custeio de 
plano de saúde. 
Alega o impetrante ter havido um aumento significativo no custeio do plano de saúde, em 
função do contrato celebrado entre o Tribunal Regional Federal da 5ª Região e a Empresa 
Sul América de Seguros, e, por isso, em 01.09.98, encaminhou o seu pedido de exclusão, 
esperando que ocorresse a suspensão do pagamento no próprio mês de setembro de 
1998. 
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Diante da decisão da autoridade impetrada de efetuar a exclusão só a partir do mês 
subseqüente, o impetrante entendeu ter havido agressão ao principio de positividade das 
leis, segundo o qual "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, 
senão em virtude de lei”. Aduz, ainda, que a adesão ou exclusão de qualquer desconto 
em folha de pagamento está, absolutamente, vinculada à autorização do funcionário, 
tendo a decisão coatora violado o seu direito líquido e certo. 
O Sr. Juiz Diretor do Foro da Seção Judiciária de Pernambuco deferiu parcialmente o 
pleito do ora impetrante, sob o argumento de que o mesmo requerera a suspensão do 
desconto em folha de pagamento da importância ora questionada em 1º.09.98, de modo 
que deve ser observada a orientação de que as pretensas suspensões do seguro de 
saúde deveriam ser encaminhadas até o dia 20 de cada mês para ter sua exclusão a 
partir do mês subseqüente. Esclarece ainda o douto Magistrado que o impetrante é 
beneficiário de contrato celebrado entre o Tribunal Regional Federal da 5ª Região e a Sul 
América Seguros, tendo sido o contrato assinado em 30.07.93, vigorando, atualmente, o 
contrato firmado em 02.07.98, sendo neste convalidadas as condições do contrato 
anterior, o que continha a referida recomendação. 
Houve indeferimento da liminar. 
Depois de prestadas as informações da autoridade apontada como coatora, o Ministério 
Público Federal opinou pela denegação da segurança, em face da ausência de liquidez e 
certeza do direito pleiteado. 
É o relatório. 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): A questão, a meu ver, é de fácil deslinde, 
pois o que impetrante almeja é ter a suspensão do pagamento do seu seguro-saúde a 
partir do mês de setembro de 1998, já que o requereu no dia primeiro do mesmo mês. 
Ocorre que a sua exclusão só foi concretizada no mês subseqüente; diante disso, ele 
requer a devolução do valor correspondente ao mês de setembro de 1998. 
Ora, o pleito do impetrante foi satisfeito, em parte, uma vez que foi determinada a 
exclusão em folha de pagamento, mas apenas a partir do mês de outubro de 1998, não 
tendo sido a exclusão considerada a partir da data do requerimento unicamente por 
observância às normas contratuais dos serviços de seguro-saúde, dos quais o impetrante 
é beneficiário. 
Existe no contrato firmado em 30.07.93 cláusula expressa que previa lapso temporal para 
comunicação de exclusão dos beneficiários dos serviços prestados pela Empresa 
Seguradora, qual seja até o dia 20 (vinte) do mês anterior em que seria efetuada a 
suspensão do benefício. Portanto, para ser deferido o pedido do ora impetrante, o 
requerimento deveria ter sido providenciado até o dia 20 de agosto de 1998, o que não 
ocorreu. 
Constata-se, nos autos, que o impetrante aderiu ao plano de saúde, portanto ciente dos 
encargos, deveres e direitos oriundos da relação contratual, e, mesmo tendo sido firmado 
novo contrato entre o Tribunal Regional Federal – 5ª Região com a Sul América Seguros, 
em 02.07.98, todos os servidores foram cientificados da revalidação das opções 
anteriormente firmadas no primeiro contrato. 
Em se estando diante de um contrato, tem princípios que devem ser observados, quais 
sejam, o de que o contrato faz lei entre as partes e o da observância do pactuado, 
havendo obrigação do que as partes convencionaram. Vê-se, ainda, que o impetrante 
firmou um contrato de adesão, limitando-se a aceitá-lo nos termos estabelecidos 
previamente. 
Não merece guarida a afirmativa do impetrante de que houve agressão ao princípio de 
positividade de leis, uma vez que os atos praticados pela autoridade coatora o foram 
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adstritos ao fiel cumprimento do contrato celebrado, sendo respeitada a vontade do 
impetrante no que diz respeito à sua exclusão do seguro-saúde, que ora se questiona. 
É oportuno ressaltar que o desconto é de natureza facultativa com disciplina do egrégio 
Conselho da Justiça Federal, através da Resolução nº 132, de 16.11.1994, que 
estabelecia a anuência da empresa consignatária, o que não ocorreu. 
Enfim, acosto-me por inteiro ao parecer ministerial que, em suas conclusões, assim 
expôs: 
 “No presente caso, pretendendo o impetrante seja concedida a suspensão do desconto 
em folha de pagamento referente ao plano de saúde, a partir do ingresso de seu 
requerimento, automaticamente, ou seja, em setembro/98, o que se torna impossível, por 
estar desautorizado este assim proceder, consoante se ressaltou anteriormente, em razão 
das disposições legais e contratuais a que se encontra subordinado o ato jurídico em 
comento, data venia, não restando demonstrado de plano a certeza e liquidez do pretenso 
direito, nem tampouco ato ilegal por parte da impetrada. 
Logo, inexistindo direito líquido e certo, como alegado pelo impetrante, não deve 
prosperar a ação mandamental ora em apreço”. 
Diante destas considerações, denego a segurança pleiteada. 
É como voto. 
 

MEDIDA CAUTELAR N. 807-CE 
Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Requerente: UNIÃO FEDERAL 
Requerido: FRANCISCO F. LIRA DO REGO E OUTROS 
Advogado: DR. ORLANDO DE SOUZA REBOUÇAS (REQDO.) 

EMENTA:  
Processual Civil. Ação cautelar incidental em ação rescisória. Militar temporário. 
Plausibilidade do direito rescindendo. Dano ao erário decorrente da continuidade da 
prestação do serviço findo o período de exercício do militar temporário. 
Cautelar julgada improcedente com base no princípio da proporcionalidade. Dano maior 
consistente na interrupção da fonte de sustento da família do militar antes do julgamento 
da rescisória. 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, julgar 
improcedente o pedido, nos termos do relatório e voto anexos, que passam a integrar o 
presente julgamento. 
Recife, 3 de fevereiro de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: A União Federal propõe medida cautelar contra 
Francisco Fanuel Lira do Rego e outros, visando a suspender a execução do acórdão 
objeto de ação rescisória, ajuizada com base no art. 485, V, do CPC, ao fundamento de 
que a decisão rescindenda teria violado os arts. 5º, inc. XXXVI, da CF, o art. 19 do ADCT, 
e o art. 121, II, § 3º, alíneas a e b, da Lei nº 6.880/80, entre outras disposições legais, ao 
determinar a contagem, para efeito de estabilidade, do tempo de serviço prestado por 
militares em decorrência de uma liminar concedida em mandado de segurança. 
Requereu, ainda, a concessão de liminar por considerar presentes os pressupostos 
cautelares. No seu entender, a fumaça do bom direito reside no fato de que a execução 
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do julgado impugnado tornará inócua a prestação jurisdicional postulada na ação 
rescisória em curso, uma vez que a jurisprudência do STF e do STJ é no sentido de que o 
militar temporário tem uma situação precária e delimitada no tempo, formando uma 
categoria eventual ao lado do militar de carreira e, por isto, não tem direito à estabilidade. 
O perigo da demora, por sua vez, resta configurado no prejuízo irreparável que a União 
teria com a execução do julgado. Ainda que seja vencedora na ação rescisória, ficaria 
impossibilitada de obter o ressarcimento desse dispêndio, comprometendo assim as 
contas do Tesouro Nacional, uma vez que os militares beneficiados com a liminar 
“desejam ver” incorporados de imediato os anuênios aos seus salários. 
Na contestação, os requeridos alegaram que o direito à estabilidade dos militares 
temporários foi reconhecido por meio de uma decisão proferida em mandado de 
segurança, com a garantia prevista no art. 5º, LXIX da CF, o que torna irreversível a 
decisão nele proferida. 
Além disso, salientam que, desde a decisão proferida no acórdão rescindendo até o 
instante de ajuizamento da rescisória pela União, contam 17 anos de serviço militar ativo, 
tendo, inclusive, usufruído de promoções em igualdade de condições com outros oficiais, 
o que configuraria direito adquirido. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): A cautelar foi proposta com o objetivo de 
suspender a execução de acórdão que confirmou a determinação da contagem do tempo 
de serviço prestado por militar, para efeito de estabilidade, por força de liminar concedida 
em mandado de segurança. 
Não há presunção absoluta da coisa julgada, uma vez que o próprio CPC prevê a ação 
rescisória como a ação adequada para atacá-la. Não obstante suas características 
próprias, a ação rescisória é uma ação como qualquer outra prevista no CPC. 
Conseqüentemente, o Código não veda a utilização de medidas cautelares, suspensivas 
ou não dos efeitos da sentença, no tocante às ações rescisórias. Ao contrário, o CPC, em 
seu art. 800, dispõe que “as medidas cautelares serão requeridas ao Juiz da causa”, 
devendo-se entender por “Juiz” o juízo, seja ele singular ou colegiado, e como “causa” 
todo e qualquer processo contencioso, inclusive as ações rescisórias. 
Em certos casos, as medidas cautelares suspensivas se fazem até necessárias, como no 
caso da destruição do objeto da ação originária pelo réu da ação rescisória, vencedor no 
processo originário, o que viria a frustrar a ação rescisória, caso essa fosse julgada 
procedente. 
Superada, neste Tribunal, a resistência ao cabimento de ação cautelar suspensiva dos 
efeitos da sentença objeto de ação rescisória, resta analisar os pressupostos 
autorizadores da medida cautelar: a plausibilidade do direito e o perigo da demora. 
O julgado, cuja execução se pretende suspender, assegurou a contagem do tempo de 
serviço militar prestado sob o pálio de uma liminar, para fins de obtenção de estabilidade. 
Ou seja, o militar temporário, ao término do tempo para o qual havia sido convocado, fora 
dispensado. Por força de uma decisão judicial, teve prorrogado o seu tempo de serviço 
nas fileiras das Forças Armadas. A legislação militar determina que, findo o tempo do 
militar temporário, ele é dispensado. 
Não tenho dúvida de que a decisão judicial que prorroga o tempo de serviço de um militar 
temporário fere expressa disposição de lei e, em tese, é rescindível. Por isso já entendi 
que haveria, em hipóteses como a presente, uma aparência de bom direito. 
Quanto ao aspecto do dano, no instante em que se transforma um militar temporário em 
militar definitivo, o serviço militar é atingido. O dano ao serviço militar, portanto, está 
presente. 
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Entretanto, no problema de julgamento da cautelar, o juiz tem que buscar arrimo, às 
vezes, no princípio da proporcionalidade e ver qual é o dano maior. 
No caso, a procedência do pedido implicaria, ainda, no juízo provisório da cautelar, na 
interrupção da prestação do serviço, retirando-se, em conseqüência, a fonte de sustento 
de uma família. 
Assim, valho-me do princípio da proporcionalidade e dou prevalência à situação do militar 
para que ele continue como está, até que ao final se decida, na rescisória, se a decisão 
judicial que o ampara afrontou ou não expressa disposição de lei. 
Ante o exposto, julgo improcedente o pedido e condeno a autora ao pagamento de 
honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa - 
art. 20, § 4º, do CPC. 
É o meu voto. 
 

RECURSO CRIMINAL N. 165-PE 
Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Recorrente: JUSTIÇA PÚBLICA 
Recorrido: VERIDIANO TAVARES DA SILVA 
Advogado: DR. ISIS CASTANHA ACCIOLY (RECDO.) 

EMENTA:  
Penal e Processual Penal. Carta testemunhável. Recurso em sentido estrito. 
Admissibilidade por analogia. Fato praticado antes do advento da Lei nº 9.271/96. 
Irretroatividade de lei penal mais severa. Suspensão do processo e do curso do prazo 
prescricional. Inaplicabilidade. 
1. A taxatividade do art. 581 do CPPB está relacionada ao espírito da lei, e não à 
literalidade de seu texto. 
2. O recurso em sentido estrito é meio admissível para alcançar situação análoga à 
prevista no inciso XVI do art. 581 do CPPB. 
3. Tratando-se de dispositivo que encerra preceitos de naturezas processual penal e 
penal, e sendo este último menos benéfico ao réu, há que prevalecer a natureza penal, 
sendo, portanto, de aplicação irretroativa. 
4. Recurso em sentido estrito provido. 

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, pelo conhecimento da carta testemunhável, e, no mérito, dar provimento ao 
recurso em sentido estrito, 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 dezembro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Trata-se de carta testemunhável, requerida pelo 
Ministério Público Federal, dando seguimento ao recurso em sentido estrito interposto 
contra decisão do MM. Juiz Federal da 6ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, Dr. 
José Baptista de Almeida Filho, que determinou a suspensão do processo em face da 
revelia do acusado, nos autos da Ação Penal nº 96.6043-6, instaurada contra Veridiano 
Tavares da Silva, denunciado por suposta prática do crime de descaminho. 
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Ao entendimento de ser taxativo o art. 581 do CPPB, o douto Juiz negou seguimento ao 
recurso em sentido estrito. 
Em suas razões recursais, alega o representante do órgão ministerial que deve ser 
reformada e declarada nula a decisão exarada pelo douto Juiz de 1º grau que tornou sem 
efeito a revelia anteriormente decretada e determinou a suspensão do processo e do 
prazo prescricional, pois, no seu entender, a Lei nº 9.271/96, que modificou a redação do 
art. 366 do CPPB, não há de ser aplicada aos delitos praticados antes da sua vigência, 
uma vez que traz dispositivo de natureza penal e, sendo este mais gravoso ao réu, não 
pode ter efeitos retroativos. 
Foi mantida a decisão guerreada (fls. 28). 
Contra-razões apresentadas pelo recorrido (fls. 26). 
Neste Tribunal, após distribuídos, vieram-me conclusos os autos. 
Com vistas, nos termos regimentais, ofereceu a Procuradoria Regional da República a 
promoção de fls. 33/37, opinando pelo cabimento da carta testemunhável e provimento do 
recurso. 
Pedi dia para julgamento. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Cuida-se de carta testemunhável que 
encaminhou recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Federal contra 
decisão monocrática que suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional, nos 
termos do art. 366 do CPPB, nos autos de ação criminal cujo fato, supostamente ilícito, 
fora praticado antes da vigência da Lei nº 9.271/96, que deu nova redação ao mencionado 
dispositivo legal. 
Os fatos narrados na peça acusatória dão conta de que no dia 03.09.95, ocasião em que 
Veridiano Tavares da Silva, ora recorrido, desembarcava de ônibus da Empresa 
ltapemirim, vindo de São Paulo, no Município de Caruaru, agentes da Polícia Federal em 
diligência apreenderam em seu poder mercadorias estrangeiras avaliadas em US$ 
4.875,00 (quatro mil, oitocentos e setenta e cinco dólares), sem a devida cobertura dos 
tributos legais, fato pelo qual foi o mesmo denunciado. 
Sendo a referida denúncia recebida em 09.05.96, o réu deixou de comparecer à audiência 
marcada, após chamamento por edital, pelo que o douto Juiz decretou sua revelia em 
data de 29.01.97, nomeando-lhe defensor dativo e designando, em seguida, data para 
inquirição das testemunhas arroladas. 
O MM. Juiz proferiu novo despacho em 31.03.97, desta vez tornando sem efeito o 
mencionado decreto de revelia, com base no art. 366, caput e § 1º, do CPPB, que, em 
sua nova redação dispõe, in verbis: 
 "Art. 366 - Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, 
ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar 
a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão 
preventiva, nos termos do disposto no art. 312. 
§ 1º - As provas antecipadas serão produzidas na presença do Ministério Público e do 
defensor dativo". 
Impõe-se, antes mesmo de se conhecer do mérito recursal, analisar a questão do 
cabimento do recurso em sentido estrito no presente caso. 
Embora grande parte da doutrina, bem como da jurisprudência, defenda a taxatividade da 
enumeração constante no art. 581 do CPPB, que prevê as hipóteses em que se admite a 
interposição do recurso em sentido estrito, acompanho o posicionamento que afirma estar 
a taxatividade em questão relacionada ao espírito da lei e não à literalidade de seu texto, 
considerando, ainda, o que dispõe o art. 30 do mesmo diploma legal: 
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 "Art. 30 - A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, 
bem como o suplemento dos princípios gerais de direito”. 
Bem analisou a questão a douta Procuradora Regional da República em seu percuciente 
parecer, parte do qual transcrevo: 
 “O Código de Processo Penal assim dispõe: 
 'Art. 581 - Caberá recurso em sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença: 
 (...) 
 XIII - que anular o processo da instrução criminal, no todo ou em parte; 
 (...) 
 XVI - que ordenar a suspensão do processo, em virtude de questão prejudicial’. 
A situação dos autos está assemelhada, teleologicamente, às previstas nos incisos 
citados, como se verá. 
O réu foi citado e não compareceu a juízo. Pela norma então vigente, decretada a revelia 
o processo teria seu curso regular até final sentença, onde poderia ser ele absolvido ou 
condenado; dando-se a condenação, poderia ou não estar a pena prescrita. Ao revogar o 
despacho que decretou a revelia, suspendendo o processo e o prazo prescricional até 
ulterior deliberação, além de restar prejudicada a instrução criminal, que ficou paralisada, 
houve prejuízo para o réu no tocante à prescrição da pena, agravando a sua situação. 
Ressalte-se, ainda, não se poder argumentar em abono a interpretação contrária de não 
ser essa a vontade do legislador, pois, à época da enumeração das hipóteses previstas 
no art. 581, não se cogitava da suspensão do processo por não comparecimento do réu, 
como fez a recente lei". 
A jurisprudência vem firmando o mesmo entendimento, conforme se vê do aresto a seguir 
transcrito: 
 "Recurso em sentido estrito. Decisão que determina a suspensão do processo e do prazo 
prescricional (Lei 9.271/96). Admissibilidade. Aplicação analógica do art. 581, XVI, do 
CPP. 
Da decisão que determina a suspensão do processo e do prazo prescricional, a teor do 
art. 366, caput, do CPP, com redação dada pela Lei 9.271/96, cabe RSE, com 
fundamento, por analogia, no art. 581, XVI, do mesmo estatuto processual". 
(TACRIMSP - RSE 1.39.02316 - 11ª c - Rel. Juiz Xavier Aquino - Julg. 31.01.97). 
Deste modo, tenho por admissível o meio recursal utilizado, qual seja, o recurso em 
sentido estrito, para alcançar a situação dos presentes autos, por se tratar de situação 
análoga àquela prevista no inciso XVI do art. 581 do CPPB. 
Por estas razões, conheço do presente recurso. 
Vencida esta questão, passo ao exame do mérito. 
A Lei nº 9.271/96 trouxe ao mencionado art. 366 do CPPB inovações de naturezas 
diversas: processual, ao disciplinar a suspensão do processo em face da revelia, e penal, 
ao determinar a suspensão do prazo da prescrição da pretensão punitiva. 
Verdade é que, tratando-se de normas de natureza processual, sua aplicação opera-se 
desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior, 
enquanto as normas substantivas não podem ser aplicadas retroativamente, salvo para 
beneficiar o réu, conforme disposto no art. 5º, XL, da Constituição Federal. 
ln casu, a disposição de ordem processual é considerada mais favorável ao acusado, por 
suspender o curso do processo em que o réu citado por edital torna-se revel, uma vez que 
este não tem condições de exercer plenamente a ampla defesa. No entanto, o preceito de 
natureza penal é mais gravoso ao mesmo, porquanto determina a suspensão do prazo da 
prescrição da pretensão punitiva. Trata-se, portanto, de disposição de natureza complexa. 
Tal dispositivo, porém, não há de ser aplicado de forma fracionada, razão pela qual deve 
prevalecer o preceito de natureza penal, e, sendo este desfavorável ao réu, não pode 
retroagir. 
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Com efeito, pela melhor interpretação que se deve dar àquele dispositivo, prevalece a 
natureza penal, com a observância do princípio constitucional da irretroatividade da lei 
penal mais severa. Assim, no caso dos autos, há que se aplicar a disposição do já 
mencionado art. 366 do CPPB, vigente à época da prática do fato delituoso, que assim 
previa: "O processo seguirá à revelia do acusado que, citado inicialmente ou intimado 
para qualquer ato do processo, deixar de comparecer sem motivo justificado". 
No caso, pelas razões expostas, impõe-se reconhecer inexistir fundamento que autorize a 
suspensão do processo e do prazo prescricional. 
Ante estas considerações, acolhendo o parecer ministerial e considerando estar a carta 
testemunhável suficientemente instruída, dou provimento ao recurso em sentido estrito, 
para, modificando a decisão a quo, determinar o prosseguimento da ação criminal, nos 
termos da legislação anterior ao advento da Lei nº 9.271/96. 
É como voto. 
 

RECURSO DE HABEAS CORPUS N. 935-RN 
Relator: O SR. JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE 
Recorrente: BRUNO OLIVEIRA DE HOLANDA 
Recorrida: JUSTIÇA PÚBLICA 
Paciente: BRUNO OLIVEIRA DE HOLANDA (RÉU PRESO) 
Advogados: DRS. CLETO DE FREITAS BARRETO E OUTROS (RECTE.) 

EMENTA:  
Recurso em habeas corpus. Tráfico interno de entorpecentes. Incompetência da Justiça 
Federal. 
- O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a apreciação 
de habeas corpus atacando ato de delegado da Polícia Federal relacionado a tráfico de 
entorpecentes sujeito à jurisdição estadual é de competência da Justiça Criminal comum 
do Estado (CC 720-AL, Rel. Min. Jesus Costa Lima, DJ 06.11.89, p. 16684). 
 - Reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Federal, com a conseqüente 
anulação da sentença denegatória do habeas corpus, julgando prejudicado o presente 
recurso e determinando o retorno dos autos ao Juízo a quo para que este diligencie a 
remessa dos autos à Justiça Comum Estadual do Estado do Rio Grande do Norte, com 
baixa na distribuicão. 

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, reconhecer a 
incompetência absoluta da Justiça Federal para apreciar o habeas corpus, anulando a 
sentença recorrida e julgando prejudicado o recurso, na forma do relatório, voto e das 
notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 15 de outubro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE - Relator 

RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE: Cuida-se de recurso de decisão 
denegatória de habeas corpus requerido em favor de Bruno Oliveira de Holanda, preso 
em virtude de ter sido indicado por Renato Lucas Lousada Diniz, o qual foi preso em 
flagrante com 4 kg de cocaína no mesmo hotel e no mesmo dia em que o paciente foi 
preso. 
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A decisão denegatória pautou-se nas informações da autoridade impetrada, segundo a 
qual, em 19.09.98, ante informações oriundas de Porto Velho/RO dando conta de que 
havia suspeita de conter entorpecente em encomenda de sedex, a Polícia Federal 
acompanhou o recebimento da caixa, que foi entregue no endereço onde estava 
hospedado Renato Lucas Lousada Diniz, tendo este declarado que a droga tinha sido 
remeti-da de Porto Velho por Bruno Oliveira de Holanda (o que foi confirmado por 
funcionários da ECT naquela cidade), remessa essa ocorrida na mesma data em que foi 
adquirida pelo paciente a passagem aérea para Natal - RN (19.09.98), hospedando-se no 
mesmo hotel (Arituba Park Hotel) em que estava Renato e para o qual foi endereçada a 
encomenda. 
O ilustre Juiz Federal, considerando que os fatos apresentados deixaram claro o 
envolvimento do paciente e lhe apontam no sentido da autoria, entendeu que a posse ou 
a propriedade da droga caracteriza crime permanente que faz estender a situação de 
flagrância durante o período seguinte à identificação do ilícito até a captura do agente do 
crime. 
Alega o recorrente ter sido preso sem que tenha havido flagrante ou decretação por 
escrito por parte de autoridade judiciária competente; aduz que a substância entorpecente 
fora apreendida não em suas mãos, mas de terceira pessoa (conforme admitido nas 
próprias informações da autoridade policial); assevera, ainda, relevante a sua situação de 
primariedade e de portador de bons antecedentes, assim como a existência de residência 
própria e profissão definidas, máxime como acadêmico do Curso Superior de Direito; 
invoca, pois, o art. 5º, LXI, da CF/88, bem como entendimento jurisprudencial no sentido 
de ser ilegal e inconstitucional a prisão para averiguações, constituindo abuso de 
autoridade, por mais que se queira justificar a sua aplicabilidade na repressão preventiva 
ao crime; por fim, sustenta que são inexistentes a posse e propriedade da substância 
entorpecente, indispensáveis para configuração da permanência em sede dos delitos 
capitulados na Lei nº 6.368/76, assim como inexistente qualquer evidência de associação 
com o real portador da matéria proscrita. 
Manifestou-se o Ministério Público Federal, inicialmente, no sentido de que "a ação penal 
deverá ser proposta na Justiça Estadual, por não se tratar de tráfico internacional de 
entorpecentes; no mérito, opinou pelo improvimento do recurso, reconhecendo presentes 
os requisitos da prisão temporária, haja vista constar "que o paciente foi à agência de 
Correios e Telégrafos em Porto Velho e lá remeteu 4 k de cocaína (conforme fls. 25), 
sendo detido em Natal/IRN, no hotel Arituba Park Hotel, onde prestou informações não 
verdadeiras quanto a sua identidade e procedência, conforme fls. 26). 
Invocou o douto Parquet Federal, como norma que deve ser aplicada, o art. 1º, III, n, da 
Lei 7.960, de 21.12.89, segundo o qual “caberá prisão temporária quando houver 
fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria 
ou participação do indiciado no crime de tráfico de drogas (art. 12, Lei 6.368/76), 
ressalvando que, neste caso, o prazo é de 30 dias, prorrogável por igual período caso de 
extrema necessidade, nos termos do § 3º do art. 2º da Lei 8.072, de 25.07.90. 
O Ministério Público Federal finalizou seu parecer considerando presentes "os requisitos 
de prisão temporária, pois há fundadas razões de que o paciente cometeu crime de tráfico 
de drogas (depoimentos de funcionários dos Correios), e, além disso, evidencia-se que o 
mesmo pode tentar se ocultar, como já fez dando nome falso no hotel, além de sua 
procedência”. 
Regularmente processados, vieram-me conclusos os autos. 
É o relatório. 

VOTO – PRELIMINAR 
O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE (Relator): Urge, inicialmente, abordar 
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a questão da incompetência suscitada pelo ilustre representante do Ministério Público 
Federal. 
Indiscutivelmente, como bem salientou o douto Procurador Regional da República, na 
espécie, a ação penal deverá ser ajuizada perante a Justiça Comum Estadual, uma vez 
que não se evidencia o caráter de internacionalidade do narcotráfico, entendimento este 
pacificado no Superior Tribunal de Justiça conforme se vê dos seguintes arestos: 
 "Compete ao Juízo Comum Estadual processar e julgar o feito relativamente aos crimes 
de tráfico interno de entorpecentes e formação de quadrilha”. (CC 19521-RJ, Rel. Min. 
Felix Fischer, DJU 17.08.98, p. 17). 
"Conflito de competência. Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Tráfico interno e não 
internacional. Competência da Justiça Estadual. 
1. Fixando a sentença condenatóría que a contratação se deu para transporte de 
substâncía entorpecente entre cidades brasileiras, mesmo em relação aos outros 
denunciados, uma vez que o processo foi desmembrado em razão da menoridade da 
paciente, não há falar em internacionalidade do tráfico. Conseqüentemente, a 
competência é da Justiça Estadual e não da Justiça Federal. Precedentes da Corte. 
2. Competência do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, o suscitado”. (CC 
21748-MT, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU 03.08.98, p. 77). 
Com efeito, no caso de que se cuida, como se vê das informações prestadas pela 
autoridade policial, “a Polícia Federal acompanhou o recebimento da caixa remetida 
através da ECT (sedex) e entregue no endereço onde estava hospedado Renato Lucas 
Lousada Diniz, tendo este declarado que a droga contida na mesma, cerca de quatro 
quilos de cloridato de cocaína, tinha sido remetida de Porto Velho por Bruno Oliveira de 
Holanda”, não havendo, pois, que se falar em internacionalidade do tráfico de 
entorpecentes. 
No entanto, é de se perquirir se essa orientação jurisprudencial também se aplica quando 
da fixação da competência para apreciação de habeas corpus impetrado contra ato de 
delegado da Polícia Federal relacionado com tráfico doméstico de entorpecentes. 
Dispõe o art. 109, VII, da Constituição Federal de 1988, que compete ao Juiz Federal 
processar e julgar "os habeas corpus, em matéria criminal de sua competência, ou 
quando o constrangimento provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente 
sujeitos a outra jurisdição”. 
Como se vê, a referida norma constitucional apresenta duas situações em que se 
estabelece a competência do Juiz Federal: em razão da matéria e em razão da pessoa da 
autoridade coatora. 
No caso em exame, considerando-se a situação em razão da matéria, a competência não 
é da Justiça Federal, e sim da Justiça Estadual, conforme os precedentes jurisprudenciais 
acima transcritos. 
No entanto, tomada a situação sob a ótica da pessoa da autoridade impetrada, a 
competência já não seria mais da Justiça Estadual, mas sim da Justiça Federal, como se 
vê dos arestos emanados também do colendo Superior Tribunal de Justiça, assim 
ementados: 
 "Penal. Processual. Habeas corpus. Competência. 
 1. Atribuindo-se o constrangimento ilegal a Delegado de Polícia Federal, a competência 
para o habeas corpus é do Juiz Federal. 
 2. Juiz Estadual só é competente quando se imputa coação a Delegado de Polícia 
Federal se atua por investidura em jurisdição federal delegada. 
 3. Conflito conhecido. Competência do suscitado”. 
 (CC 15.410 – SP, Rel. Min. Edson Vidigal, j. 28.02.96, DJ 20.05.96, DJ 20.05.96, p. 
16.665). 
"Processual Penal. Habeas corpus. Competência. 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

 Cabe ao Juiz Federal do local em que sediada a autoridade policial federal indigitada 
coatora julgar o HC, cabendo ao respectivo Tribunal Regional o julgamento do recurso de 
ofício”. 
 (CC 13.576-RJ, Rel. Min. José Dantas, j. 23.04.97, DJ 19.05.97, p. 20.550). 
À primeira vista, poder-se-ia ter como contraditórios os entendimentos firmados pelo STJ, 
acima mencionados, o que, numa análise mais acurada, não se pode concluir, vez que, 
conforme a dicção do referido art. 109, VII, a Carta Magna contempla ambas as situações. 
Foi, então, o mesmo Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar conflito de competência 
suscitado em caso que serve como paradigma, afastou qualquer sombra de dúvida a 
respeito da competência, em casos tais, da Justiça Estadual Comum, orientação esta 
veiculada na seguinte ementa: 
 "Constitucional. Coação por parte de Delegado de Polícia Federal. Diligência por tráfico 
de drogas. 
1. Habeas corpus atacando ato de Delegado da Polícia Federal relacionado a tráfico de 
entorpecentes sujeito à jurisdição estadual. 
2. Competência da Justiça Criminal Comum do Estado”. 
 (CC 720-AL, Rel. Min. Jesus Costa Lima, j. 19.10.89, DJ 06.11.89, p. 16.684). 
Não divirto desse entendimento. 
Com efeito, é assente que, "se a coação parte do Delegado de Polícia (prisão em 
flagrante, instauração de inquérito policial etc.), a competência para apreciar o pedido é 
do Juiz Criminal". 
 (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado, 3ª ed., Atlas, 1995, 
p. 766), e, no caso, o Juiz Criminal é o da Justiça Estadual. 
Acaso seja considerada unicamente a pessoa da autoridade impetrada, relegando a 
situação competencial em razão da matéria, oportuniza-se a manter o segregado sob 
custódia, porém à disposição de uma Justiça que não é competente para processar e 
julgar o crime que supostamente tenha cometido. 
Ora, sendo corrigível via habeas corpus a decretação de prisão por juiz incompetente, 
portanto, defeso a Juiz Federal decretar a prisão por tráfico interno de entorpecentes, não 
se a-figura razoável admitir que o Juiz Federal possa apreciar pedido de liberdade 
deduzido por quem lhe é imputado o cometimento de crime que foge à competência da 
Justiça Federal. 
Ante o exposto, inclino-me a reconhecer a incompetência da Justiça Federal para o trato 
da matéria, com a conseqüente anulação da sentença denegatória do habeas corpus, 
julgando prejudicado o presente recurso e determinando o retorno dos autos ao Juízo a 
quo para que este diligencie a remessa dos autos à Justiça Comum Estadual do Estado 
do Rio Grande do Norte, com baixa na distribuição. 
É como voto. 
 

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 201-PE 
Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Recorrente: JUSTIÇA PÚBLICA 
Recorridos: ESTÊNIO CAVALCANTI VIEIRA, LÚCIA DE FÁTIMA VIEIRA  GOMES E 
RAIMUNDO 
  NICOLAU  DOS  SANTOS 

EMENTA: 
Penal e Processual Penal. Denúncia. Crime tipificado no art. 171, parágrafo 3º, c/c o art. 
71 do CPB. Pena de reclusão. Desclassificação. Art. 95, j, da Lei nº 8.212/91. Pena de 
multa. Impossibilidade. Prescrição. Inocorrência. 
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- O art. 95, parágrafo 3º, da Lei nº 8.212/91, definiu um tipo penal, mas não disciplinou 
pena. Assim ocorrendo, a cominação legal a ser aplicada é a prevista no art. 171 do 
Código Penal Brasileiro, aplicada ao crime de estelionato, que é a hipótese constante da 
peça acusatória. 
- Sendo prevista, ao crime de estelionato, a pena de reclusão de um a cinco anos, não há 
de falar-se em prescrição, desde que a denúncia foi oferecida no prazo prescricional de 
doze anos. 
- Recurso provido. Recebimento da denúncia. 

ACÓRDÃO 
 Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à 
unanimidade, dar provimento ao recurso criminal em epígrafe, 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, 22 de outubro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS – Relator 

RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: O representante do Ministério Público Federal, neste 
Estado, interpôs recurso em sentido estrito, inconformado com a decisão do douto Juiz 
Federal da 2ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, que rejeitou a denúncia 
oferecida, ao entendimento de que o fato descrito na peça acusatória encontra-se 
tipificado na alínea j, do artigo 95 da Lei nº 8.212, de 24.06.91, cuja pena aplicada é 
unicamente a de multa prevista no artigo 92 do mesmo diploma legal. 
Desta forma, tratando-se da pena de multa, a infração penal estaria prescrita (art. 114, 
inciso I, do Código Penal, com a redação da Lei nº 9.268/96), pelo que o MM. Juiz 
extinguiu a punibilidade e determinou o arquivamento dos autos. 
Recebido o recurso interposto, foram os autos encaminhados a este eg. Tribunal. 
Por determinação do Relator, atendendo a pedido da Procuradoria Regional da 
República, baixaram os autos à instância originária a fim de que os acusados 
apresentassem as suas contra-razões ao recurso. Apresentadas estas, foram os autos 
devolvidos a esta colenda Corte. 
Como a Procuradoria Regional da República já havia se pronunciado sobre a matéria, 
conforme parecer apresentado (fls. 527 a 537), dispensei nova vista. 
É o relatório. 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Consta da denúncia que os acusados, 
Estênio Cavalcanti Vieira, como representante do Funrural, Lúcia de Fátima Vieira Gomes 
e Raimundo Nicolau dos Santos, como intermediários junto aos rurícolas, praticaram 
fraude contra a Previdência Social consistente na aposentadoria de trabalhadores rurais, 
utilizando-se para tanto de documentação falsificada, recebendo, assim, vantagem 
indevida. 
Os fatos atribuídos aos denunciados foram tipificados, na peça vestibular acusatória, no 
artigo 171, parágrafo 31, combinado com o artigo 71 do Estatuto Penal. 
Com relação, ainda, ao acusado Estênio Cavalcanti Vieira, também lhe foi imputado o fato 
previsto no artigo 327 do Código Penal. 
O MM. Juiz prolator da decisão recorrida, ao apreciar a denúncia, entendeu que os fatos 
atribuídos aos denunciados se subsumiam na hipótese tipificada na alínea j do artigo 95 
da Lei nº 8.212, de 24.06.91, cuja pena imposta era, unicamente, a de multa. Neste caso, 
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em razão do decurso do tempo, estaria a pena prescrita, desde que já decorridos mais de 
2 (dois) anos entre a data do fato e a apresentação da denúncia. Diante disto, rejeitou a 
denúncia, considerando extinta a punibilidade e determinando o arquivamento dos autos e 
a baixa na distribuição. 
Como se observa, o MM. Juiz, na sua decisão, deu nova definição ao fato narrado na 
denúncia, desclassificando, assim, o crime para a figura prevista na citada alínea j do 
artigo 95 da Lei nº 8.212/91. 
Embora seja certo que possa o Juiz corrigir a denúncia, a qualquer tempo, antes da 
prolação da sentença, tenho que, no caso sub judice, não me parece ter sido a melhor 
solução a que foi adotada pelo digno Magistrado. 
Com efeito, o artigo 95, alínea j, da Lei nº 8.212, de 24.07.91, anteriormente mencionada, 
dispõe que: 
 “Constitui crime: 
 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”. 
Ocorre que o legislador da pré-falada Lei nº 8.212/91, não estabeleceu, especificamente, 
com relação à figura penal mencionada, a pena a ser imposta, embora haja previsto as 
penas nas hipóteses das alíneas d e f do mencionado artigo 95. Em razão disto, entendeu 
o douto Julgador que a pena a ser aplicada, neste caso, seria a mencionada no artigo 92 
da mesma Lei, ou seja, a aplicação de multa. 
Não me parece, permissa venia, que assista razão ao douto Magistrado, quando 
entendeu que a pena a ser aplicada em razão da infringência da norma da alínea j do 
artigo 95, mencionada, deveria ser a de multa. 
Ora, o citado artigo 92 refere-se à penalidade e não à pena. Assim, aquela teria aplicação 
no caso de infração administrativa, enquanto que a última incide nos casos de infrações 
criminais. 
Entendo, portanto, que assiste inteira razão ao Procurador Regional da República, 
quando destacou no seu parecer que a pena a ser aplicada é justamente a prevista no 
artigo 171 do Código Penal, para os crimes de estelionato, que é a hipótese constante da 
denúncia. 
Valiosa a lição do eminente Juiz Fábio Bittencourt da Rosa, do egrégio Tribunal Regional 
da 4ª Região, em passagem transcrita nas razões de recurso, quando, assim, afirmou: 
 “Como se vê, o art. 95 da Lei nº 8.212/91 definiu tipos, mas não disciplinou penas. 
Limitou-se a se reportar a outra legislação a fim de sancionar as condutas descritas nas 
letras d, e e f. 
Se o crime do art. 86 da Lei nº 3.807/60 era um tipo incompleto, porque se reportava ao 
artigo 168 do Código Penal, criando forma equiparada, o mencionado artigo 95 da Lei nº 
8.212/91 porta uma minusvalia ontológica bem mais acentuada. 
Norma penal tem preceito e dispositivo, ou não será norma. Funcionaria como um sino 
sem badalo, estético e inútil. 
As falsidades e fraudes estão disciplinadas pelo Código Penal nos crimes em questão? A 
letra j do artigo 95 em referência nada especificou a respeito. 
Obviamente, sendo regra inútil, não contém comando, que permanece expresso no artigo 
171 do diploma penal, com sua causa de aumento de pena plenamente justificável. 
A capitulação de uma denúncia por crimes contra a Seguridade Social nunca poderia se 
reportar à referida letra j, mas ao art. 171 do Código Penal”. (Inf. Leg., Brasília, 33ª, nº 
130, abr/jun 1996, p. 248)”. (Fls. 520). 
Como se observa, no caso do artigo 171 do Código Penal, a pena aplicada ao infrator da 
norma é a de reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, prescrevendo, portanto, em 
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12 (doze) anos, conforme o disposto no artigo 109, inciso III, do Código Penal Brasileiro. 
Depreende-se do presente recurso que os fatos atribuídos aos denunciados foram 
constatados pela equipe do ex-INPS, no mês de março de 1987, enquanto a denúncia foi 
oferecida em data de 23 de setembro de 1997, interrompendo, assim, o prazo 
prescricional. 
Não vislumbrando, portanto, motivo para a rejeição da denúncia, em face de não ter 
ocorrido a alegada prescrição, dou provimento ao recurso do Ministério Público Federal, a 
fim de receber a denúncia, determinando a instauração da respectiva ação penal. 
É como voto. 
 

REMESSA EX OFFICIO N. 53.916-RN 
Relator: O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Parte Autora: APERN S/A - CRÉDITO IMOBILIÁRIO 
Parte Ré: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Remetente: 2ª VARA - RN 
Advogados: DRS. MÚCIO VILAR R. DANTAS (PARTE A) E MARIA DELMA DA COSTA  
  DANTAS (PARTE R) 

EMENTA: 
Constitucional e Processual Civil. Habeas data. Omissão de informações. Interesse de 
agir. Pedido prejudicado. Retificação. 
1. Detém interesse de agir, para fins de impetração de habeas data, a parte que, havendo 
requerido informações na esfera administrativa, não logrou obter resposta. Omissão que 
se configura pela recusa da autoridade em fornecer a informação pretendida – 
inaplicablidade, à espécie, da Súmula 2 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 
2. Legitimidade do Superintendente Regional da Caixa Econômica Federal para figurar no 
pólo passivo do writ. A CEF, na qualidade de empresa pública, integrante da 
administração indireta, enquadra-se no conceito de “entidade governamental” – artigo 5º, 
inciso LXXII, a, da Constituição Federal em vigor. 
3. Pedido prejudicado na parte concernente à requisição de informações, em razão de já 
haver a impetrada, nos próprios autos, ofertado todos os esclarecimentos acerca da 
inclusão do nome da impetrante no CADIN. 
4. Procedência do pedido para retificar a data da celebração do contrato cujo alegado 
descumprimento ensejou a inscrição no cadastro. Improcedência no que tange à anulação 
da inscrição, posto não haver provas suficientes do adimplemento das prestações 
contratuais; discussão que, por sinal, não se comporta no rito célere do habeas data, no 
qual não se admite dilação probatória. Sentença mantida. Remessa oficial improvida. 

ACÓRDÃO 
 Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em que são partes as acima 
identificadas, decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento à remessa oficial, nos termos do relatório, voto do Juiz 
Relator e notas taquigráficas constantes nos autos, que passam a integrar o presente 
julgado. 
 Custas, como de lei. 
 Recife, 13 de novembro de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ GERALDO APOLIANO - Relator 

RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO: Cuida-se de remessa de ofício, nos autos do 
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habeas data impetrado por APERN S/A – Crédito Imobiliário contra o Sr. Superintendente 
Regional da Caixa Econômica Federal. 
A impetrante – instituição financeira sediada em Natal/RN – objetiva, através do presente 
writ, conhecer as razões de sua inclusão no Cadastro Informativo dos Créditos não 
Quitados com o Setor Público Federal (CADIN), onde consta como devedora da Caixa 
Econômica Federal (fls. 03 usque 14 dos autos). 
Alega haver requerido, administrativamente, o fornecimento de informações acerca de 
sua inclusão no CADIN, não logrando qualquer resposta. 
Assim, diante da omissão da autoridade administrativa em fornecer-lhe as informações 
pretendidas (ressalta que decorreram mais de trinta dias entre a interposição do 
requerimento e o ajuizamento da ação, prazo este em muito superior ao previsto no artigo 
1º da Lei nº 9.051, de 1995, para o fornecimento de certidões), fez impetrar o presente 
habeas data, não excluindo a possibilidade de vir a ajuizar a competente ação de 
indenização. 
Requereu o conhecimento das informações desejadas, bem como a sua retificação, se for 
o caso, a fim de permitir o normal prosseguimento de suas atividades. 
A autoridade impetrada, em informações de fls. 31 a 36, alegou, em preliminar, a carência 
de ação, por ausência de interesse de agir. Informa que a impetrante já conhecia o motivo 
de sua inclusão no CADIN, haja vista a troca de correspondência entre a mesma e a CEF, 
relativamente ao contrato de consolidação, confissão e liquidação de dívidas, dação em 
pagamento, cessão de créditos e outras avenças, firmado entre as partes, em 23.12.91, o 
qual restou descumprido pela impetrante. 
Salienta não haver equívoco na inscrição no CADIN, tendo em vista a inadimplência da 
impetrante relativamente ao aduzido contrato. Em prol de sua tese, procura fazer 
exaustiva demonstração do descumprimento, por parte da impetrante, das obrigações 
constantes da avença. 
A impetrante, em manifestação de fls. 63/75, afirma haver a impetrada confessado a 
sonegação de informações. Ressalta que o contrato por esta mencionado data de 
dezembro de 1991, ao passo que o registro no CADIN aponta débito proveniente de 
contrato firmado em janeiro do mesmo ano, razão pela qual não conseguira “adivinhar” o 
motivo de sua inclusão no cadastro de devedores. Contesta, em seguida, as 
argumentações referentes ao inadimplemento do contrato. 
Parecer do Ministério Público Federal (às fls. 209 usque 213) considerando prejudicado o 
pedido de informações. Opina-se pela procedência do pedido apenas no tocante à 
retificação dos dados (a data da celebração do contrato, constante do registro do CADIN, 
não corresponde à realidade). 
Ressalta-se, ainda, no opinativo ministerial, a impossibilidade de discussão quanto ao 
cumprimento do contrato. Os estreitos lindes do habeas data (cujo procedimento, à falta 
de regulamentação, é semelhante ao do mandado de segurança) não comportariam esse 
tipo de discussão. 
O perilustre Juiz a quo, em sentença de fls. 215 a 218, julgou parcialmente procedente o 
pedido; a preliminar de carência de ação foi rejeitada, haja vista a omissão da autoridade 
administrativa em responder ao requerimento formulado; o pedido relativo ao 
fornecimento de informações foi considerado prejudicado pelo digníssimo Julgador, posto 
já haver a autoridade impetrada prestado suficientes esclarecimentos acerca da inclusão 
da impetrante no CADIN; salientou-se, ainda, a impossibilidade de anulação do registro 
no CADIN, em virtude de não comportar o habeas data qualquer dilação probatória. 
Possível se afigura, tão-somente, a retificação da data da celebração do contrato, 
erroneamente apostada no cadastro. 
Malgrado a inexistência de apelo voluntário, vieram-me os autos à conta da remessa ex 
officio. É o relatório. 
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VOTO 
 O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): Não merece reforma a r. sentença. 
Cuida-se de impetração de habeas data, remédio jurisdicional para recusa administrativa 
em fornecimento de informações de interesse da parte, cuja previsão constitucional se 
contém no artigo 5º, inciso LXXII, da atual Carta Política, in verbis: 
 “Conceder-se-á habeas data: 
 a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, 
constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter 
público; 
 b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, 
judicial ou administrativo.” 
 Antes de quaisquer considerações, toca indagar, prima facie, acerca do cabimento do 
habeas data; penso, averbando a devida vênia aos entendimentos dissonantes, que a 
recusa administrativa ao fornecimento das informações reclamadas é decorrência direta 
do exercício de função delegada do poder público, por parte dos prepostos da Caixa 
Econômica Federal. 
Portanto, em sendo a Caixa uma empresa pública, enquadra-se na abrangência ampla 
das disposições encartadas na alínea a do cânone constitucional adrede reproduzido; ou, 
por outras palavras: os prepostos da Caixa podem figurar no pólo passivo da relação 
processual de ações de habeas data, na medida em que a Caixa, para os fins próprios 
desse tipo de writ, equipara-se a entidade governamental, sem prejuízo de não se poder 
deixar de lado o “caráter público” (induvidoso) dessa instituição creditícia oficial. 
Não me corro de indagar, ainda, acerca do cabimento da própria remessa ex officio; creio 
guardar-se a salvo de glosa ou censura a decisão que, à míngua de procedimento 
específico, toma por empréstimo das disposições procedimentais próprias do Mandado de 
Segurança – Lei nº 1.533, de 1951 -, para aplicá-las ao habeas data. 
Ora, em tendo sido julgados procedentes, em parte, os pedidos formulados pela 
impetrante, incensurável se me afigura o submetimento - necessário e, portanto, devido - 
da decisão ao exame da instância revisora. 
Assentadas essas considerações, passo ao exame, primeiramente, da preliminar argüida 
pela autoridade impetrada. 
Sustenta-se que inexistiria, in casu, interesse de agir, tendo em vista que não 
desconhecia a impetrante o motivo de sua inclusão no Cadastro Informativo dos Créditos 
não Quitados com o Setor Público Federal (CADIN). 
Penso – com a vênia costumeira aos entendimentos contrários – que restou demonstrado 
o desconhecimento da impetrante no tocante à causa da aludida inclusão. O débito que 
consta como descumprido no CADIN provém de um contrato cuja data efetiva de 
celebração (23.12.91) não coincide com a data constante do cadastro (12.01.91). 
Justifica-se, destarte, a dúvida da impetrante, posto não haver encontrado, em seus 
arquivos, qualquer contrato datado de 12.01.91, que tenha sido firmado com a Caixa 
Econômica Federal. 
Cumpre salientar, inclusive, que a impetrante discorda quanto à inadimplência do contrato 
celebrado com a CEF (contrato de consolidação, confissão e liquidação de dívidas, dação 
em pagamento, cessão de créditos e outras avenças), e cujo alegado inadimplemento 
teria originado a inscrição no CADIN; ora, se se entendia ter havido o adimplemento das 
obrigações concertadas com a CEF, é lógico que não se conheceriam as razões da 
inclusão no cadastro de devedores (é óbvio que a discussão acerca do cumprimento ou 
não das obrigações contratuais não cabe nos estreitos lindes procedimentais do habeas 
data, não é descabido pôr em evidência). 
Poder-se-ia indagar, ainda, se a mera omissão administrativa, em ripostar o requerimento 
formulado, autorizaria a impetração de habeas data. 
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É certo que a Súmula nº 2 do Superior Tribunal de Justiça determina não caber o habeas 
data se não houver recusa de informações por parte da autoridade administrativa. Tal 
posicionamento, ao meu sentir, não significa que deva ser a recusa expressa; também a 
omissão constituiria uma espécie de recusa, a autorizar a impetração do writ. Lapidares, 
neste tocante, são as palavras de J. J. Calmon de Passos as quais faço transcrever, ad 
litteram: 
 “Como qualquer direito subjetivo, autoriza-se a formular a pretensão perante aquele a 
que está obrigado juridicamente. Só o inadimplemento desse dever por quem está 
obrigado justifica a impetração do habeas data. Assim, a prova da recusa, explícita ou 
implícita (omissão no responder ao pedido de informações ou retardamento no fazê-lo) 
impõe-se, para que se configure o interesse processual no habeas data. Deve, portanto, 
preceder ao ajuizamento a solicitação, devidamente formalizada e comprovada, da 
prestação das informações pessoais desejadas”. (Grifos inexistentes no original.) 
 A legitimidade passiva da impetrada também não suscita maiores questionamentos. A 
autoridade pertence ao quadro da Caixa Econômica Federal, a qual, na qualidade de 
empresa pública, integra a administração indireta. Cuida-se, destarte, de “entidade 
governamental” (tal como já havia destacado em outro ponto deste voto), a enquadrar-se 
na previsão de nossa Carta Magna (art. 5º, inciso LXXII, a). 
Confira-se, a propósito, o magistério do insigne Carlos Ari Sundfeld: 
 “Uma segunda questão que o habeas data propõe é a de se saber o que sejam 
‘entidades de caráter público’. O art. 5º, LXXII, a, assegura, através do habeas data, o 
conhecimento de informações constantes de registros ou bancos de dados, em primeiro 
lugar, de entidades governamentais. 
O que são entidades governamentais? Trata-se não só das pessoas jurídicas de direito 
público, mas também das pessoas de direito privado criadas para exercerem atribuições 
governamentais, isto é, do serviço público ou atividade de interesse público. A respeito 
disso, não cabe muita dúvida. O conceito de entidade governamental é suficientemente 
amplo para abrigar toda a Administração Pública, direta ou indireta”. 
Superados os empeços de ordem processual, passo ao exame do mérito da demanda. 
Tenho que não merecem retoques as bem assentadas palavras do Julgador monocrático. 
Efetivamente, encontra-se prejudicado o pedido no que tange à requisição de 
informações, posto haver a impetrada, nos próprios autos do processado, oferecido todos 
os possíveis esclarecimentos acerca da inclusão da impetrante no CADIN. 
De outra banda, merece acolhimento o pleito no que pertine à retificação do registro 
cadastral. Conforme exaustivamente demonstrado pela impetrante, data o contrato 
discutido de dezembro de 1991, e não de janeiro do mesmo ano, pelo que se faz 
necessário corrigir o registro do CADIN, ao menos neste tocante. 
Obviamente, não se poderá, através do presente writ, retirar o nome da impetrante do 
CADIN. Para tal mister, exigir-se-ia dilação probatória, haja vista tratar-se de questão de 
alta indagação (reporto-me à referente ao cumprimento ou não das obrigações 
contratuais). Dada a natureza célere do rito do habeas data (a ausência de 
regulamentação específica, relembro de novo, autoriza a que se aplique subsidiariamente 
o procedimento da ação de segurança), impossibilitada se me afigura qualquer discussão 
tendente a perquirir a respeito do cumprimento das obrigações entre as partes 
contratantes. Forrado nessas razões, nego provimento à remessa oficial. 
 É como voto. 
¹ In Mandado de Segurança Coletivo, Mandado de Injunção e ‘Habeas Data’, 1ª ed., Rio de 
Janeiro, Forense, 1989, p. 146. 
² Habeas Data e Mandado de Segurança Coletivo, in Revista de Direito Público nº 95 – jul/set 1990 
– ano 23, p. 193. 
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REMESSA EX OFFICIO N. 64.462-PB 
Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Parte Autora:  APREST - ASSESSORIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. 
Parte Ré: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VARA - PB 
Advogada: DRA. DINARA GUIMARÃES DA SILVA (PARTE A) 

EMENTA:  
Administrativo. Licitação. Inobservância pelo licitador da reabertura de prazo para 
apresentação de propostas após a convalidação de edital de concorrência revogado 
através de aviso de edital. Sentença mantida. Remessa improvida. 
- A revogação do Edital de Concorrência nº 01/97 ocasionou indiscutíveis prejuízos de 
ordem temporal aos participantes na formulação das propostas. Por conseguinte, a não 
renovação do prazo para apresentação das propostas, torna imperiosa a anulação do 
procedimento licitatório impugnado. 
- Sentença mantida. 
- 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, 25 de fevereiro de 1999 (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 pela APREST - Assessoria Prestação de Serviços Ltda. 
contra ato do Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 
Universitária - CPL/PU - da Universidade Federal da Paraíba, no fito de obter a 
suspensão do Edital de Concorrência nº 01/97 - UFPB/PU, por não haver respeitado o 
prazo de elaboração das propostas, tendo em vista que fora anulado pelos avisos de 
edital publicados em 21 e 22.10.97 (fls. 44) e, em seguida, convalidado através de novo 
aviso de edital publicado em 23.10.97 (fls. 44), além de não observar as determinações 
constantes na Instrução Normativa nº 13 do MARE. 
Informou a autoridade impetrada que a publicação do aviso de edital em 21 e 22.10.97, 
tornando sem efeito o Edital de Convocação nº 01/97, originou-se de entendimento 
equivocado da Comissão de Licitação, que, ao reconhecê-lo, fez publicar novo aviso de 
edital em 23.10.97, ratificando os termos daquele. Defende haver respeitado o prazo de 
elaboração das propostas, porquanto não se iniciou um novo processo licitatório. Quanto 
ao referido edital não estar de acordo com as normas estabelecidas pela IN nº 13/96 do 
MARE, sustenta não ter sido ela recepcionada pelo Decreto nº 2.271/97. 
O Magistrado singular entendeu que a revogação do Edital de Concorrência nº 01/97, 
mediante o aviso de edital publicado em 21 e 22.10.97, ocasionou nova abertura de 
prazo, afetando, por conseguinte, a elaboração das propostas. 
Relatei. 

VOTO 
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O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): A presente ação mandamental teve 
por objetivo suspender o processo licitatório iniciado pela Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Universitária da Universidade Federal da Paraíba, para 
contratação de serviços de limpeza e conservação, e, portanto, a expedição de novo 
edital. 
Alega a impetrante que a convalidação do Edital de Concorrência nº 01/97, outrora 
anulado, ocasionou abertura de novo prazo para apresentação das propostas, não tendo 
sido este observado pela impetrada. 
Entendo assistir-lhe razão. 
A Lei nº 8.666/93, que instituiu normas para licitações e contratos da Administração 
Pública, no art. 21, § 2º, b, enuncia: 
“Art. 21 - Os avisos contendo resumos dos editais das concorrências e das tomadas de 
preços, dos concursos e dos leilões, embora realizados no local da repartição 
interessada, deverão ser publicados com antecedência, no mínimo, por uma vez: 
......................................................................... 
§ 2º - O prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da realização do evento será: 
I - quarenta e cinco dias para: 
........................................................................ 
b) concorrência, quando o contrato a ser celebrado contemplar o regime de empreitada 
integral ou quando a licitação for do tipo melhor técnica e preço”. 
E, ainda, no parágrafo 4º, estabelece: 
“§ 4º - Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o 
texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas”. 
Como se pode notar, a questão cinge-se em saber se a revogação e a posterior 
convalidação do edital afetou ou não a elaboração das propostas. 
Ora, ao meu ver, houve indubitável prejuízo aos participantes na fase de formulação das 
propostas, decorrente da revogação do edital de concorrência. 
Os avisos de edital não foram expedidos no fito de alterar o conteúdo do referido edital, 
mas sim de anulá-lo por completo. Ocasionou, desta forma, incontestáveis perdas de 
ordem temporal aos licitantes, como, por exemplo, a paralisação dos trabalhos de 
formulação das propostas. 
Por conseguinte, a posterior convalidação representou nova abertura de prazo para 
apresentação das propostas. Constatando-se que o licitador não respeitou essa 
reabertura de prazo, torna-se imperiosa a invalidação do procedimento licitatório 
impugnado. 
Com essas considerações, nego provimento à remessa, mantendo a sentença em todos 
os seus fundamentos. 
Assim voto. 
 

REMESSA EX OFFICIO N. 89.235-PE 
Relator: O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Parte Autora: GOLDEN CROSS – ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE 
Parte Ré: SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DO ABASTECIMENTO - SUNAB 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 4ª VARA - PE 
Advogados: DRS. LUIZ FERNANDO DIAS DOS SANTOS E OUTROS (PARTE A) E ANTÔNIO 
  SEVERINO DE BRITO OLIVEIRA E OUTROS (PARTE R) 

EMENTA: 
Administrativo. Golden Cross. Fiscalização dos reajustes. SUNAB. Competência. 
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Multiplicidade de autuações para um mesmo ilícito, reiteradamente praticado. Infração 
continuada. 
1. Segundo o entendimento sufragado no Superior Tribunal de Justiça, a competência da 
SUSEP para fiscalizar a atuação das empresas que operam no ramo dos seguros 
privados não exclui a competência da SUNAB para fiscalizar os reajustes por elas 
ilegalmente praticados. 
2. A reiterada prática de atos ilícitos de idêntica natureza, impulsionados pelo mesmo 
desígnio e praticados dentro de curtos intervalos de tempo, caracteriza infração 
continuada, a ensejar uma única autuação. Aplicação, por analogia, da teoria do crime 
continuado, desenvolvida no Direito Penal. Remessa oficial improvida. 

ACÓRDÃO 
 Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em que são partes as acima 
identificadas, decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento à remessa oficial, nos termos do relatório, voto do Juiz 
Relator e notas taquigráficas constantes nos autos, que passam a integrar o presente 
julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 20 de novembro de 1997 (data do julgamento). 
JUIZ GERALDO APOLIANO – Relator 

RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO: Golden Cross – Assistência Internacional de 
Saúde – ajuizou embargos à execução proposta pela SUNAB – Superintendência 
Nacional de Abastecimento; aduziu as seguintes razões, como suficientes para o 
reconhecimento da nulidade da dívida objeto da execução: a) a incompetência da SUNAB 
para autuar empresa operadora do ramo de seguros privados, competência esta 
legalmente conferida à SUSEP – Superintendência de Seguros Privados; b) a ausência 
de indicação, no auto de infração, do dispositivo legal infringido; c) a ausência de 
violação, por parte da embargante, ao Decreto 92529/86, por ser a correção 
expressamente permitida pelo art. 2º da Lei 6.423/77; d) a multiplicidade de autos de 
infração lavrados com base em um único fundamento (fls. 3/31). 
A exeqüente/embargada, na impugnação oferecida, transcreveu sentença da lavra do 
ilustre Juiz Francisco Alves dos Santos Júnior, na qual se reconheceu a competência da 
SUNAB para a lavratura de autos como os de que se cuida; sustentou-se, ainda, que 
houve infringência, por parte da conduta da embargante, ao disposto no § 3º do artigo 7º 
do Decreto 92.529/86. Afastou-se, por fim, a alegação de que não se tratariam de 
infrações autônomas, mas sim de uma única infração continuada, repelindo-se, da mesma 
forma, o argumento referente ao excesso de exação. 
Na sentença prestigiou-se a jurisprudência que não reconhecia à SUNAB a competência 
para autuar as empresas operadoras de seguros de saúde. Ressaltou-se que a Lei 7.799, 
de 10.09.89, que instituiu o BTNF, permitiu sua utilização, como referencial, para a 
atualização dos contratos, ou obrigações, efetivados após a data da vigência dessa lei, 
não proibindo que, por acordo das partes contratantes, fosse este índice aplicado nos 
reajustamentos de contratos celebrados anteriormente à sua vigência. Sem recursos 
voluntários. Remessa de ofício às fls. 267. 
 É o relatório. 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): Há sempre intervenção estatal em 
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qualquer regime econômico; refiro-me, por exemplo, ao poder de regular a economia, que 
se exercita, ainda que com menor intensidade, até mesmo nas economias mais liberais, 
como a dos Estados Unidos da América. 
Além da intervenção genérica na economia, há as intervenções específicas, como no 
sistema financeiro, na produção de medicamentos e alimentos etc. 
Uma das questões suscitadas na temática do poder de polícia na economia é a relativa à 
superposição do poder de polícia geral em relação ao especial. 
Trata-se de uma superposição apenas aparente, que se verifica quando dois entes 
fiscalizam a regulamentação de uma mesma atividade, a exemplo do que ocorre entre a 
SUNAB (poder de polícia geral) e a SUSEP (poder de polícia especial). 
A competência da SUSEP para fiscalizar as empresas que operam com seguros privados, 
conforme pronunciamento do STJ (no julgamento do REsp nº 53.053-9/PE), não exclui a 
competência da SUNAB para autuá-las, sempre que sua conduta (a das empresas) 
estiver em desconformidade com a legislação relativa aos preços e aos respectivos 
reajustes. 
A competência da SUSEP – reitere-se – não exclui a competência da SUNAB, dado que 
àquela não se confere a prerrogativa de fiscalizar a conduta de tais empresas no tocante 
ao valor e reajustamento das mensalidades dos planos de assistência médica. 
O artigo 36 do Decreto-lei nº 73, de 1966, elenca as atribuições da Superintendência de 
Seguros Privados – SUSEP; ali se dispõe: 
 “Compete à SUSEP, na qualidade de executora da política traçada pelo CNSP, como 
órgão fiscalizador da constituição, organização e funcionamento das operações das 
Sociedades Seguradoras: 
 a) processar os pedidos de autorização, para constituição, organização, funcionamento, 
fusão, encampação, grupamento, transferência de controle acionário e reformas dos 
estatutos das Sociedades Seguradoras, opinar sobre os mesmos e encaminhá-los ao 
CNSP; 
 b) baixar instruções e expedir circulares relativas à regulamentação das operações de 
seguro, de acordo com as diretrizes do CNSP; 
 c) fixar condições de apólices, planos de operações e tarifas a serem utilizados 
obrigatoriamente pelo mercado segurador nacional; 
 d) aprovar os limites de operações das Sociedades Seguradoras, de conformidade com o 
critério fixado pelo CNSP; 
 e) examinar e aprovar as condições de cobertura especiais, bem como fixar as taxas 
aplicáveis; 
 f) autorizar a movimentação e liberação dos bens e valores obrigatoriamente inscritos em 
garantia das reservas técnicas e do capital vinculado; 
 g) fiscalizar a execução das normas de contabilidade e estatística fixadas pelo CNSP 
para as Sociedades Seguradoras; 
 h) fiscalizar as operações das Sociedades Seguradoras, inclusive o exato cumprimento 
deste Decreto-lei, de outras leis pertinentes, disposições regulamentares em geral, 
resoluções do CNSP e aplicar as penalidades cabíveis; 
 i) proceder à liquidação das Sociedades Seguradoras que tiverem cassada a autorização 
para funcionar no País; 
 j) organizar seus serviços, elaborar e executar seu orçamento”. 
Dentre essas atribuições, observo, não se encarta aquela que conferiria à SUSEP a 
competência para fiscalizar a política de preços dos produtos oferecidos pelas 
seguradoras em geral. 
Tal atribuição, segundo entendo (e averbo vênia aos posicionamentos divergentes), toca 
à SUNAB, senão vejamos. 
A Lei Delegada nº 5, de 1962, ao criar a mencionada autarquia, estatuiu: 
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 “Art. 2º. Compete à SUNAB: 
 I a V - omissis; 
 VI - aplicar a legislação de intervenção no domínio econômico para assegurar a livre 
distribuição de mercadorias e serviços essenciais; 
 VII - acompanhar a execução das medidas estabelecidas nos planos e programas que 
elaborar e as decorrentes da aplicação da lei de intervenção no domínio econômico; 
 (...) 
 Art. 3º. A SUNAB poderá: 
 I a VI - omissis; 
 VII - fixar preços, disciplinando o sistema de seu controle;” 
 (Grifei). 
Constata-se, pois, que, não obstante detenha a SUSEP a competência para fiscalizar as 
empresas operadoras do ramo de seguros privados (competência específica, portanto, eis 
que destinada, apenas, a um determinado ramo de atividade), não se exclui a 
competência da SUNAB para fiscalizar as mesmas empresas no que concerne aos 
abusos de poder econômico que não estejam abrangidos na esfera de competência da 
SUSEP. 
Deveras, se à SUNAB se atribui legalmente a competência para reprimir os abusos de 
poder econômico, máxime no que diz com os aumentos desarrazoados dos preços, 
infere-se que à mesma não é defeso autuar empresas que estejam submetidas à 
fiscalização de outra autarquia, se, dentre as atribuições desta autarquia, não se inclui a 
repressão a condutas deletérias aos interesses dos consumidores. 
À Constituição Federal de 1988 – é consabido – repugna qualquer forma de abuso de 
poder econômico, dentre as quais se inclui o aumento abusivo de preços. 
A propósito, preceitua o artigo 173, § 4º, da Carta Política: 
 “A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à 
eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros”. 
A SUNAB, como autarquia competente para fiscalizar a política de preços e 
reajustamentos, pode – e deve – autuar as empresas que operem em arritmia com a 
legislação vigente, máxime se estiverem operando com inobservância ao preceito 
constitucional. 
Depreende-se, pois, que de falta de competência não se trata, e, destarte, não se há de 
anular o auto de infração com base em tal premissa. 
O entendimento trazido a lume não destoa, por sinal, da posição sufragada no colendo 
Superior Tribunal de Justiça; confira-se, a esse respeito, excerto do lúcido voto da lavra 
do eminente Ministro Garcia Vieira (REsp nº 53.053-9/PE, in RSTJ 66/476-7), ao apreciar 
questão semelhante à de que se cuida: 
 “Cabe à SUNAB fiscalizar e multar os transgressores da legislação sobre os preços e, 
para isso, usa inclusive do poder de polícia (art. 78 do CTN). Estas atribuições não foram 
conferidas à SUSEP. Depreende-se do Decreto-lei nº 73, de 21 de novembro de 1966, 
que à Superintendência de Seguros Privados foi atribuído apenas o poder de atuar nas 
operações de seguros privados, em assuntos de interesse das sociedades seguradoras, 
operações de seguro e mercado segurador (arts. 35/36 do Decreto-lei 73/66). Não 
compete a ela intervir no domínio econômico, fiscalizar preços e punir abuso do poder 
econômico. O fato da recorrida estar sujeita à fiscalização da SUSEP não lhe confere 
nenhuma imunidade e não lhe dá o direito de desrespeitar a legislação sobre preços. 
Apenas suas atividades ligadas a operações de seguros privados estão sob a fiscalização 
da SUSEP e não o recebimento abusivo de mensalidade com base em índice ainda não 
instituído”. 
No mesmo sentido já vem decidindo este egrégio Tribunal Regional Federal, tal fazem 
certo as seguintes ementas: 
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 “Administrativo. Golden Cross. Fiscalização. SUNAB. SUSEP. 
- A jurisprudência do Eg. Superior Tribunal de Justiça, perfilhada por esta Corte, é no 
sentido de que a competência da SUSEP para fiscalizar a Golden Cross não impede que 
a SUNAB exerça idêntica atividade quanto à observância dos seus atos normativos. 
Precedentes. 
 - Devolução dos autos à primeira instância para que sejam examinados os demais 
fundamentos da inicial. 
- Apelação e remessa providas”. (AC nº 87.497/PE, Rel. Juiz Castro Meira, julg. 21.11.96). 
“Intervenção no domínio econômico. SUNAB. Competência. Golden Cross. Fiscalização. 
SUSEP. 
- De acordo com a orientação emanada do col. Superior Tribunal de Justiça, a SUNAB 
detém a competência para fiscalizar os valores cobrados pelas empresas administradoras 
de planos de saúde privados, como a Golden Cross. 
- Embargos parcialmente providos, determinando-se o retorno dos autos ao órgão 
fracionário para prosseguir no julgamento das demais questões suscitadas no recurso”. 
(Embargos Infringentes na AC nº 32.089/PE, Rel. Juiz Castro Meira, julg. 08.11.95, pub. 
15.15.95). 
De nenhuma valia a tentativa da embargante/apelada de pretender afastar a competência 
da SUNAB com base no artigo 36, alínea h, do Decreto-lei nº 73, de 1966, que, tal como 
já se destacou, confere à SUSEP a competência para aplicar penalidades quando do não 
cumprimento, por parte das empresas, das regras insertas no aduzido decreto-lei, em 
outras leis pertinentes, ou em resoluções do CNSP. 
O diploma legal que ensejou a autuação foi o Decreto nº 92.592/86, norma esta de caráter 
geral, ou seja, de aplicação não restrita às empresas que operem com seguros privados; 
no § 3º do artigo 7º do referido ato normativo se prevê: 
 “§ 3º. A atualização pro rata tempore e a conversão dos valores de contratos, com a 
correção monetária pactuada pela variação de outros índices, e dos contratos regulados 
pelo art. 2º da Lei nº 6.423, de 17 de junho de 1977, ficam submetidos aos procedimentos 
de cálculos a serem baixados pelo Ministro da Fazenda”. 
Tenho que a autuação seria de competência da SUSEP se fosse caso de 
descumprimento de alguma lei pertinente às empresas de seguros privados. Sendo o 
caso de uma lei de aplicação irrestrita a determinado ramo, tem-se a competência da 
SUNAB, que, conforme salientei, diz respeito à repressão aos abusos do poder 
econômico (praticados por quaisquer empresas), mormente quando relativos à política de 
preços e reajustes. 
Esclarecida a questão, em torno da qual evoluiu a jurisprudência para o entendimento 
acima colacionado, passo ao exame da matéria atinente à multiplicidade de autos de 
infração com base em único fundamento. 
No caso sub examine, lavrou a SUNAB 26 (vinte e seis) autos de infração, devido à 
utilização, por parte da apelada, de índice não instituído. 
Independentemente da legalidade ou não do índice utilizado, o que se há de ressaltar, no 
caso em tela, é a impropriedade das diversas autuações, já que fundamentadas em um 
mesmo ato ilícito, reiteradamente praticado. 
Neste tocante, soa em uníssono a jurisprudência, em favor do entendimento de que é 
descabida a multiplicidade de autuações, se fundamentadas em uma única infração à lei, 
ainda que reiteradamente cometida. 
Em tais situações, é de se prestigiar a teoria da infração continuada, segundo a qual, nos 
casos em que são praticados vários atos ilícitos, de idêntica natureza e origem, penalizar-
se-á, não como se fossem infrações autônomas, mas como infração continuada, ou seja, 
como se fossem todas uma continuação da prática da primeira. 
Costuma-se indicar, como embasamento doutrinário para o descabimento das várias 
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autuações, a teoria do crime continuado, desenvolvida nos estudos de Direito Penal. 
Segundo a Lei Penal Básica, o crime é continuado quando o agente, mediante mais de 
uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições 
de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser 
havidos como continuação do primeiro (artigo 71, caput). 
Para se caracterizar uma infração administrativa como continuada, toma-se por 
empréstimo os critérios contidos na teoria penal, a saber: a) que os atos se apresentem 
de idêntica natureza e de idêntica origem; b) que os atos hajam sido impulsionados por 
um único desígnio; c) que hajam ocorrido dentro de intervalos curtos de tempo. 
Na hipótese sub judice, segundo concebo, demonstram-se preenchidos todos os 
requisitos acima indicados. 
 O ilícito, segundo as reiteradas autuações da SUNAB, refere-se à utilização de índice 
não legalmente permitido – o BTN Fiscal. 
Se a Golden Cross utilizou o BTNF em diversos reajustamentos (relativos a diversos 
contratos), é impróprio conceber que cada um desses reajustes configure, em si, uma 
infração autônoma, em feitio a justificar autuações independentes. 
Tenho que se haverá de realizar uma única autuação, à qual, considerando-se a reiterada 
prática do ilícito, haver-se-á de aplicar uma penalidade consentânea com a gravidade da 
conduta. 
Dada a semelhança entre os atos ilícitos cometidos, muito embora haja cada um 
prejudicado diversa pessoa, configura-se hipótese de infração continuada, a render 
ensejo a uma autuação única (com a penalidade devidamente exacerbada). 
Confira-se, a propósito, os pronunciamentos jurisprudenciais, em casos em tudo 
semelhantes ao que aqui se examina: 
 “Intervenção no domínio econômico. SUNAB. Competência. Golden Cross. Fiscalização. 
Infração continuada. 
- De acordo com a orientação emanada do col. Superior Tribunal de Justiça, a SUNAB 
detém a competência para fiscalizar os valores cobrados pelas empresas administradoras 
de planos de saúde privados, como a Golden Cross. 
- A jurisprudência é pacífica em acolher o entendimento de que as infrações da mesma 
origem e natureza, como é o caso presente, não devem ser consideradas autônomas, 
ficando caracterizada infração única continuada. 
- Precedentes. 
- Apelação e remessa oficial improvidas”. (TRF 5ª Região, AC nº 89.236/PE, Rel. Juiz 
Castro Meira, julg. 26.09.96, pub. 18.10.96). 
“Administrativo. SUNAB. Lei Delegada nº 4. Infrações continuadas. Código Penal (art. 71). 
I - A punição administrativa guarda evidente afinidade, estrutural e teleológica, com a 
sanção penal. É correto, pois, observar-se, em sua aplicação, o princípio consagrado no 
art. 71 do Código Penal. 
II - Na imposição de penalidades administrativas, deve-se tomar como infração 
continuada a série de ilícitos da mesma natureza, apurados em uma só autuação”. 
(Superior Tribunal de Justiça, REsp nº 39.550/PE). 
“Administrativo. Multa. SUNAB. Lei Delegada nº 4/62. Infração continuada. 
1. É nulo o auto de infração que não preenche os requisitos legais de clareza e precisão, 
estando obstaculada a percepção de seu conteúdo e prejudicada a defesa da parte 
prejudicada. 
2. Praticadas diversas ações, resultando em infrações administrativas, mesmo que 
diversos sejam os sujeitos prejudicados, se ocorridas dentro de espaço de tempo 
razoável, fica caracterizada violação de forma continuada. 
3. Apelação improvida”. (TRF 5ª Região, AC nº 95.026/PE, Rel. Juiz Napoleão Maia Filho 
– substituto –, julg. 19.09.96, pub. 25.10.96). 
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“Administrativo. Multa. SUNAB. Lei Delegada 4/62. Portaria 15/86. Infração continuada. 
 - A Portaria 15/86 não exige que a nota fiscal contenha o ramo de atividade do 
adquirente. 
- Praticadas diversas ações, resultando em infrações administrativas, mesmo que 
diversos sejam os sujeitos prejudicados, se ocorridas dentro de espaço de tempo 
razoável, fica caracterizada violação de forma continuada. 
- Apelação improvida”. (TRF 5ª Região, AC nº 18.399/PE, Rel. Juiz Hugo Machado, julg. 
09.03.94, pub. 10.06.94). 
Fundado pois, nestas razões, nego provimento à remessa oficial. 
 É como voto. 
 

REMESSA EX OFFICIO 115.796-PB 
Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Parte Autora: TOALIA S/A INDÚSTRIA TEXTIL 
Parte Ré: FAZENDA NACIONAL 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 2ª VARA - PB 
Advogados: DRS. MÁRIO FORMIGA MACIEL FILHO E OUTROS (PARTE A) 

EMENTA: 
Tributário. Processual Civil. Correção monetária. Crédito tributário. Inconstitucionalidade 
da TR como fator de atualização monetária. Aplicação do INPC e da UFIR. Legalidade. 
1 - Há de se distinguir créditos tributários de débitos judiciais, os primeiros advindos de 
obrigação tributária, os segundos de decisões judiciais. 
2 - A Suprema Corte do País já decidiu (ADIN 493/DF) que a TR e, conseqüentemente, a 
TRD não são indexadores monetários. 
3 - O art. 54 da Lei nº 8.383/91, que trata de atualização de débitos fiscais pela UFIR, tem 
aplicação imediata, não havendo que se falar em desrespeito ao prazo nonagesimal, 
previsto no art. 195, 6º, da Carta Magna. 
4 - Assim sendo, para a correta solução da questão, deve-se admitir que, até fevereiro de 
1991, a correção será feita pelo IPC. A partir de fevereiro até dezembro de 1991, pela 
aplicação do INPC, criado pela Lei 8.200/91, uma vez que, com a cessação do IPC 
(substituído pela TR, julgada inconstitucional), continuou o mesmo como índice de 
inflação, tendo o STJ caminhado neste sentido. Finalmente, a partir de janeiro de 1992, a 
atualização monetária deve ser realizada pela UFIR, criada pela Lei 8.383/91. 
5 - Remessa oficial 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 remessa oficial, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do relatório e 
notas taquigráficas, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 10 de dezembro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Trata-se de remessa ex officio da sentença de 
fls. 41 a 43, da lavra do MM. Juiz Alexandre Costa de Luna Freire, que julgou procedente 
a ação ordinária proposta por Toalia S/A Ind. Textil, condenando a União no 
ressarcimento do valor correspondente à correção monetária relativa ao período de 
fevereiro a dezembro de 1991, com aplicação do INPC, e, após, com base na UFIR (Lei 
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8.383/91). 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Cuida a hipótese de remessa ex 
officio da sentença que julgou procedente a ação ordinária proposta por Toalia S/A Ind. 
Textil, condenando a União no ressarcimento do valor correspondente à correção 
monetária relativa ao período de fevereiro a dezembro de 1991, com aplicação do INPC, 
e, após, com base na UFIR (Lei 8.383/91). 
A correção monetária dos créditos tributários vem sendo admitida na repetição do 
indébito, bem como na compensação, visando, exclusivamente, a manter no tempo o 
valor real da dívida, mediante a alteração de sua expressão nominal. Não obstante, 
também os débitos oriundos de decisão judicial necessitam de atualização monetária, a 
fim de que sejam integralmente satisfeitos. Portanto, há de se distinguir créditos tributários 
de débitos judiciais, os primeiros advindos de obrigação tributária, os segundos de 
decisões judiciais, inclusive em matéria tributária, aos quais são aplicáveis as regras da 
Lei 6.899/81. 
Quanto aos créditos tributários, a União, inicialmente, instituiu a correção monetária dos 
débitos fiscais em atraso através da Lei 4.357/64 e, mais tarde, pelo Decreto-lei 1.967/82, 
primeiro passo a indexação total das obrigações tributárias. 
Com o advento da Lei 7.799, de 10.07.1989, a União indexou o pagamento de todos os 
tributos, utilizando o BTNF, como unidade fiscal, e o IPC, como o seu indexador, 
substituído, após, pelo IRVF – Índice de Reajuste Fiscal, criado no Plano Collor I, e extinto 
no Plano Collor II. 
No período compreendido entre março/91 e junho/94, em substituição ao IPC, foi 
instituída a TR, entretanto, a utilização desta como índice de atualização foi declarada 
inconstitucional pelo STF (ADIN´s nºs 493, 768 e 959). 
Quanto à utilização da TR, esta Corte, inclusive, assim vem se posicionando: 
“Tributário. Inexigibilidade da TR/TRD como fator de correção monetária. Confissão de 
dívida. Denúncia espontânea não configurada. 
A TRD não serve à correção da desvalorização da moeda. Cabível a dedução das 
parcelas vincendas dos valores pagos indevidamente, relativos ao cálculo da TR/TRD, 
ressalvando o direito do fisco proceder à atualização do débito por outro fator de correção. 
O pedido de parcelamento não configura denúncia espontânea, nem equivale ao 
pagamento a que se refere o art. 138 do CTN, ensejando o pagamento da multa moratória 
pelo atraso do pagamento das contribuições antes da confissão da dívida (art. 59, Lei nº 
8.383/91). Compensação das parcelas indevidamente pagas com quotas vincendas da 
exação discutiva. Parcelas especificadas. Possibilidade”. (AMS 56356/96 -Relator Juiz 
Ridalvo Costa). 
Uma vez declarada inconstitucional a TR, como fator de correção monetária, aplicar-se-á 
o INPC, a partir de fevereiro de 1991, tendo o STJ caminhado neste sentido, in verbis: 
“Recurso Especial 0138358-3/97 – Minas Gerais – 02 Turma. 
EMENTA: Tributário. ICMS. Correção Monetária. TR. Impossibilidade. Aplicação do INPC 
a partir de fevereiro de 1991. Art. 4º da Lei 8.177/91. Princípio da Economia Processual. 
I – A correção monetária não constitui um plus, mas simples atualização do valor real da 
moeda, corroída pelo fenômeno inflacionário. 
II – A TR não é fator de correção monetária, conforme entendimento firmado pelo STF na 
ADIN 493. 
III – Afastada a TR, aplica-se o INPC para atualização do crédito tributário devido à 
Fazenda Pública do Estado de Minas Gerais, a partir de fevereiro de 1991 (art. 4º da Lei 
8.177/91). Garantia ao Princípio da Economia Processual. Precedentes. 
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IV – Recurso conhecido e provido. 
Relator: Ministro Adhemar Maciel”. 
Mais recentemente, a Lei 8.383/91 indexou os tributos, instituindo como índice de 
correção monetária a Unidade Fiscal de Referência – UFIR e, uma vez publicada tal lei, 
em 31.12.91, não há que se falar em desrespeito ao art. 150 , III, b, da CF/88, tendo em 
vista que a lei entra em vigor na data de sua publicação, e não de sua circulação, 
verificando-se, dessa forma, que o princípio da publicidade da lei repousa mais 
precisamente na ficção jurídica do conhecimento da lei do que propriamente no exato 
conhecimento da mesma pelos destinatários. Portanto, a UFIR tem aplicação imediata, 
não havendo que se falar em desrespeito ao prazo nonagesimal, previsto no art. 195, 6º, 
da Carta Magna. 
Assim sendo, para a correta solução da questão, deve-se admitir que, até fevereiro de 
1991, a correção será feita pelo IPC. A partir de fevereiro até dezembro de 1991, pela 
aplicação do INPC, criado pela Lei 8.200/91, uma vez que, com a cessação do IPC 
(substituído pela TR, julgada inconstitucional ), continuou o mesmo como índice de 
inflação, tendo o STJ caminhado neste sentido. Finalmente, a partir de janeiro de 1992, a 
atualização monetária deve ser realizada pela UFIR, criada pela Lei 8.383/91. 
Por tais razões, nego provimento à remessa oficial. 
É o meu voto. 
 

 


