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Revista 36 - abril/junho 1999 

DOUTRINA 

DISCURSO DO EXMO. SR. JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE QUANDO DA POSSE DO 
EXMO. SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA NA PRESIDÊNCIA DO TRF – 5ª REGIÃO. 

Exmo. Sr. Presidente do Tribunal Regional Federal, Exmo. Senhor Deputado Romário 
Dias, representando sua Excelência, o Vice- Presidente da República, Exmo. Sr. Senador 
da República, Carlos Wilson Campos, representando o Presidente do Congresso 
Nacional, Exmo. Senhor Governador do Estado de Pernambuco, Dr. Jarbas de Andrade 
Vasconcelos, Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, 
Desembargador Etério Galvão, Exmo. Sr. Procurador Regional da República, Dr. Joaquim 
José de Barros Dias, Exmo. Sr. Dr. Ernando Uchoa Lima, Membro Honorário Vitalício da 
Ordem dos Advogados do Brasil, em cujas pessoas saúdo os Chefes dos diversos 
Poderes, os Membros do Poder legislativo, o Ministro Djacy Falcão do Supremo Tribunal 
Federal, os Ministros do Superior Tribunal de Justiça, os Chefes dos diversos Poderes 
Executivos, os integrantes desta Corte e dos demais Tribunais Regionais Federais, os 
Desembargadores, os Juízes Federais, os Juízes Estaduais, os membros do Ministério 
Público Federal e Estadual e as demais autoridades civis e militares, bem como os 
advogados e funcionários públicos presentes nesta festiva solenidade. 
Meus Senhores e minhas Senhoras: 
Quero, inicialmente, agradecer a esta Corte o privilégio que me foi conferido, magistrado 
recém integrante deste egrégio Tribunal, para em seu nome agradecer a todos aqueles 
que cumpriram os seus mandatos e para apresentar os novos administradores aos 
jurisdicionados da 5ª Região. 
Por ocasião da minha posse, neste egrégio Tribunal, gastei grande parte do meu discurso 
elogiando, com justiça, a administração do Dr. Francisco Falcão, como gastaria todo ele, 
num pleito de reconhecimento à dinâmica administração do jovem Presidente que, ao 
lado de suas prestimosas atividades judicantes, exercitou de forma primorosa a 
Presidência desta corte. Sua Excelência, de lá para cá, além de suas marcantes 
atividades administrativas, promoveu estudos e encontros jurídicos com a participação de 
notáveis juristas das mais variadas áreas, como também colaborou, ativamente, para que 
outros encontros significativos fossem, nesta Casa, realizados, tais como as homenagens 
ao Juiz Carlos Gomes de Barros, ao Juiz Hugo de Brito Machado, ao Ministro Luiz Galloti, 
ao centenário de nascimento de um dos mais ferrenhos defensores dos direitos humanos, 
o Dr. Belarmino Maria Austregésilo Augusto de Athayde, ao cinqüentenário da Declaração 
Universal dos Direitos do Homem, a visita ao Tribunal Regional Federal da Comissão 
responsável pela coordenação da Comemoração do V Centenário do Descobrimento do 
Brasil, e o Simpósio sobre Direitos Valores Mobiliários, eventos esses que contaram com 
personalidades de destaque nas comunidades nacional e de outros países. 
Hoje, a sede do Tribunal Regional Federal não é apenas uma Casa de Justiça mas, 
também, um dos grandes centros culturais do País. Ao fazer estes registros, Senhor 
Presidente, não o faço por culto ao personalismo, nem tampouco como retribuição à 
sempre presente atenção com que todos nós integrantes desta Corte fomos distinguidos, 
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por sua excelência, o Dr. Francisco Falcão, enquanto Presidente desta Corte. Faço-o, 
repito, num pleito de reconhecimento à sua boa administração, de que todos são 
partícipes, do mais modesto servidor ao mais ilustre integrante desta Casa. Parabéns, Dr. 
Falcão, e parabéns a todos que integram este Tribunal e a todos os funcionários que o 
servem. 
O Presidente que sai deixa a presidência do Tribunal, no momento em que se manifesta, 
no País, uma das mais terríveis e imprevisíveis crises financeiras que já enfrentou, com 
duros reflexos na administração do Poder Judiciário. 
O Dr. Belarmino Maria Austregésilo Augusto de Athayde, de saudosa memória, 
pernambucano de nascimento, cearense de coração e carioca por convivência, um dos 
mais ardorosos defensores da democracia, dos direitos humanos e da liberdade, 
sobretudo o da liberdade da imprensa, quando entrevistado sobre uma crise fmanceira 
desencadeada em dado momento da administração pública brasileira, disse, naquela 
oportunidade, que a crise financeira não o atemorizava , mas sim a falência do caráter 
que a gerava. 
O velho mestre tinha inteira razão, a crise financeira não atemorizava ontem e nem hoje, 
pois o Brasil já superou inúmeras crises e, da mesma forma, por certo, superará mais 
esta. Mas é preocupante a falência de caráter que atinge a todos os segmentos da 
sociedade e que há décadas vem empobrecendo mais e mais o nosso País e enchendo 
de nódoas os organismos públicos e privados que procuram e devem colocá-lo no lugar 
em que precisa estar: o poder executivo através da fiel execução dos recursos destinados 
ao bem estar social. O poder legislativo na elaboração de leis justas e necessárias ao 
desenvolvimento do país. O judiciário que na aplicação da lei deve afastar não só a lei 
inconstitucional como também a aparentemente, constitucional, e a reprovável pela 
sociedade brasileira, empenhando-se em entregar a prestação jurisdicional com a maior 
presteza possível. As empresas privadas que na produção de riquezas devem procurar o 
lucro através de atividades honestas e sérias que gerem os empregos de que o país tanto 
necessita. Mas, senhor Presidente, não é só a falência de caráter que preocupa. 
Preocupa, também, a falta de nacionalismo traduzida no sucateamento das nossas 
empresas e na exagerada privatização dos serviços públicos essenciais, implicando, mais 
das vezes, nas suas respectivas transferências para grandes grupos internacionais e em 
conseqüência na transferência de parte de nossa soberania nacional; preocupa a falta de 
patriotismo quando o interesse de uns poucos que detém grande parte da riqueza 
nacional são colocados acima dos interesses da pátria; preocupa a falta de interesse 
público, traduzida no desperdício , na falta de proteção à nossa flora e fauna e às nossas 
águas; preocupa o egoísmo, onde aqueles que ainda podem ceder, nada cedem em favor 
dos necessitados e assim os que tinham um pouco passaram a ter menos e os que nada 
tinham continuam não tendo nada: preocupa, sobremodo , senhor presidente, a falta de 
amor ao próximo nos corações de nossos administradores que ficam indiferentes ao 
choro copioso da criança sem leite, da mãe sem alimento, do homem sem trabalho, do 
velho sem abrigo, do pobre com sacola vazia ao jovem sem escola e indiferentes à 
pobreza e à miséria. Preocupa o destino dos sem nada que não têm inclusive o direito 
mínimo que lhes é assegurado, pela Declaração Universal dos Direitos do Homem e pela 
Constituição Federal, qual seja o direito de viverem como seres humanos; preocupa a 
insensibilidade quando se procuram soluções para amenizar as crises que nos atingem 
sob a ótica, exclusivamente, econômica, soluções que são necessárias é verdade, mas 
que não podem e nem devem ser tomadas à revelia da ótica sociológica de fundamental 
importância pois nessa deve-se buscar diminuir e rapidamente os bolsões de elevada 
pobreza e analfabetismo que teimosamente permanecem em nosso País, antes que se 
perca a esperança, a esperança de igual oportunidade para todos, de um país eqüitativo 
livre das grandes diferenças sociais e onde se pontifique uma contribuição marcante para 
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o bem comum daqueles que efetivamente podem contribuir com muito mais; preocupa, 
também, a insensibilidade, quando algumas autoridades constituídas pretendem 
desvalorizar e denegrir a magistratura, subestimando a missão do poder judiciário, a 
quem incumbe a solução dos mais variados conflitos da nossa sociedade, quando tentam 
com isso, oferecer ao povo, uma justiça aviltada , pressionada e constrangida e 
subserviente aos poderosos em lugar, lembrando Rui Barbosa, de" uma justiça que meça 
aos fracos e indefesos , assim como aos fortes e poderosos , com ânimo, igual, honesto e 
destemido. É preocupante essa insensibilidade na medida em que os espaços a serem 
preenchidos pela igreja com os seus freios inibitórios, a serem preenchidos pela 
solidariedade dos que muito têm em favor dos que nada tem, a serem preenchidos pela 
realização da justiça, são ocupados pela violência, pelos homicídios, pelos assaltos, pelo 
consumo de drogas, pelo desalento e pelo tráfico de drogas e pela justiça por mãos 
próprias; preocupa a falta de solidariedade quando todos, fracos e fortes, deveriam estar 
unidos, não apavorados e aparvalhados diante da situação aflitiva que se apresenta, mas 
com destemor buscando soluções que tornem superáveis as grandes dificuldades que 
afloram no dia a dia, mas sem sacrifícios dos que nada mais tem para sacrificarem que 
não a própria vida e este é um sacrifício que não foi pedido por ninguém e a ninguém 
interessa.. Preocupa ao judiciário, tudo isso , pois esse não pode ficar indiferente às 
grandes dificuldades econônico-fmanceiras que atingem o nosso país, mas também não 
pode deixar de ficar atento, ao fato de não se poder em nome dessas dificuldades, admitir 
que se exclua aquele mínimo de dignidade e de direito tutelados pela Declaração 
Universal dos Direitos do Homem e pela Constituição Federal de que ele judiciário é 
guardião. E por assim preocupar, é que peço a Deus que ilumine o governo brasileiro a 
fim de que seja encontrado o caminho para a superação dessas dificuldades sem que se 
esqueça de assegurar-se o mínimo de dignidade e de direito do cidadão brasileiro, qual 
seja o direito de viver mas de viver condignamente e que desejo que as chamas que 
ardem, com tanto calor e luminescência no lenho do sofrimento dos desalentados e dos já 
sem esperança aqueçam os corações dos nossos administradores e iluminem as suas 
consciências e assim aquecidos pelas chamas de brasilidade se voltem para o povo 
sofrido, para o povo sem nada e se volte também para a justiça brasileira, não com o 
propósito de minimizá-la ou destruíla, pois nesta está o sentimento mais nobre e uma das 
maneiras mais digna de servir à pátria e nada se constrói sobre a sua suplantação, mas 
se volte, repita-se, para torná-la mais respeitável, respeitando e acatando as ordens dela 
emanadas, sanando-lhe os defeitos, que são muitos, dotando-a, para tanto, de uma 
melhor estrutura que lhe permita sair do grande atraso na solução dos litígios que lhe são 
submetidos, pois justiça tardia não é justiça. Uma prova inconteste dessa tentativa de 
desmoralização e pressão sobre o poder judiciário está na proposta de abertura de 
Comissão Parlamentar de Inquérito para apuração de irregularidades abstratas e 
genéricas imputadas ao Poder Judiciário, considerado no seu todo que só seria honesta e 
isenta do ânimo de injuriar se dirigida a todos os demais poderes, inclusive ao Poder de 
onde se originou, porque em todos os poderes podem existir as irregularidades apontadas 
pela referida proposta. Mas mesmo que se admitisse a honestidade de propósito de tal 
proposta, este não seria o caminho para a apuração de ações criminosas cujas 
responsabilidades devem ser apuradas através dos respectivos processos criminais que 
lhes são próprios buscando-se comprovação das respectivas materialidade e autoria e 
não a CPI, objeto da famigerada proposta, que atinge todo o Poder Judiciário, podendo 
gerar o confronto entre os Poderes constituídos e, em conseqüência, a anarquia, o que 
não é bom para o País. 
Peço desculpas aos meus pares por ter extravasado a delegação que me foi conferida, 
mas não poderia deixar de aproveitar este momento, deixando lá fora os meus 
sentimentos de repulsa a essa ardilosa manobra de desmoralização do Poder Judiciário 
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de que sou integrante com muito orgulho. 
Encerrada a administração do Dr. Francisco Falcão , inicia-se, hoje, a do presidente, Dr. 
José Maria de Lucena. O Dr. José Maria de Lucena, que hoje assume a presidência deste 
tribunal, é filho do Sr. Francisco Lucena e de D. Raimunda de Oliveira Lucena e nasceu 
em Limoeiro do Norte, Ceará. Partiu dessa cidade sertaneja às margens do rio Jaguaribe 
que ao receber as esperadas chuvas ressuscita e retumbando de contentamento faz 
renascer o verde que anuncia a esperança, a esperança , por dias melhores, com que o 
aguerrido jovem, de então, veio para a capital cearense, onde através de uma luta 
ferrenha, formou-se em Direito pela Universidade Federal do Ceará, qualificando-se, 
assim, para os trabalhos que lhe seriam mais tarde destinados. 
Sua formação Universitária completou-se no curso de Mestrado de Direito Público, na 
Universidade Federal do Ceará, sendo professor adjunto da Universidade Estadual do 
Ceará no período 1975/1998. 
Frequentou vários cursos de extensão universitária e de especialização, destacando-se o 
Curso de Direito Tributário na Fundação Getúlio Vargas, no Rio , o Curso de 
Especialização em Comércio exterior (Universidade de Barcelona em convênio com a 
Universidade do estado de Pemambuco , o Legal Seminar on the Administration of Justice 
for judges firom Brazil (Washington, DC Federal Judicial Center), em outubro de 1995. 
No poder legislativo, ainda um jovem de 22 anos, iniciou a sua atividade legiferante, como 
vereador no município de Limoeiro do Norte, sua terra natal. 
Na administração estadual cearense exerceu os cargos de procurador do estado, em que 
foi aprovado por concurso público, de Representante da Fazenda Estadual junto ao 
Conselho de recursos Fiscais do Estado, assessor da Vice-Governadoria, Secretário para 
assuntos da Casa Civil, Secretário de Administração, e Conselheiro do Conselho de 
Política Administrativa, Social, Econômica e Financeira. 
No Poder Judiciário, exerceu os cargos de assessor da vice-presidência do Tribunal de 
Justiça do estado do Ceará; de Juiz Federal, em que foi nomeado por Concurso Público 
de Provas e Títulos, na Seção Judiciária do Estado do Ceará, Juiz Federal Diretor do Foro 
da Seção Judiciária do Estado do Ceará, Juiz Suplente e Juiz Titular do Tribunal Regional 
Eleitoral do Estado do Ceará. 
Como Juiz deste Tribunal Regional Federal, foi juiz-presidente da 1ª turma e da 3ª turma e 
vinha exercendo o cargo de vice-presidente e Corregedor Regional da Justiça Federal de 
Primeira Instância desde 1997. 
Ao Dr. José Maria Lucena foi atribuído o privilégio de chefiar o Poder Judiciário Federal da 
5ª Região que engloba os Estados do Pemambuco, Alagoas, Sergipe, da Paraíba, do Rio 
Grande do Norte e do Ceará, mas também a grande responsabilidade não só de 
administrar as dificuldades financeiras , que serão muitas, como também de superá-las. O 
currículo do Dr. José Maria Lucena, demonstra ter ele uma larga experiência 
administrativa e jurídica e grande saber jurídico adquiridos ao longo das inúmeras 
atividades por ele exercidas e dos cursos por ele feitos, o que autoriza a certeza de que 
exercerá a Presidência desta casa com a eficiência que dele se espera como também tal 
autoriza, a sua postura, no dia a dia neste Tribunal. O Dr. José Maria é uma pessoa 
serena, porém firme nas suas decisões e as toma nas horas necessárias e isso eu tenho 
observado nas sessões da primeira turma onde tinha assento juntamente com o Dr. 
Castro Meira e comigo. É uma pessoa bastante humana e que às vezes duvida da própria 
lei para fazer justiça. Sei que o Dr. José Maria , não obstante as grandes dificuldades que 
terá pela frente com a ajuda de Deus e a colaboração dos seus pares e dos funcionários 
da casa , fará por certo uma boa administração tanto quanto a realizada pelo seu 
antecessor. 
Assume a vice-presidência e a Corregedoria Regional, o Dr. Geraldo Apoliano. Pessoa 
tranqüila, humilde e de fino trato com os colegas, sempre atento aos votos dos seus pares 
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que em determinadas ocasiões o fizeram mudar de opinião numa eloqüente manifestação 
da flexibilidade que faz parte do seu perfil. Trouxe para o Tribunal uma longa experiência 
de trabalho adquirida nas mais variadas atividades com destaques nas de fiscal do 
trabalho, em Salvador - Bahia, Procurador da República, membro do Conselho 
Penitenciário do estado do Piauí, Diretor de secretaria da Segunda Vara Federal em 
Fortaleza, Juiz Federal, Juiz do Tribunal Regional Eleitoral em Fortaleza, Professor 
Auxiliar de Direito Processual Civil e Direito Penal na Faculdade de Direito do Piauí, 
Professor Auxiliar de Direito Processual Civil IV e V da Faculdade de Direito da 
Universidade Federal de Pernambuco. Nesta casa, vinha exercendo a Direção da Revista 
e a Presidência da 3ª Turma. 
O Dr. Geraldo Apoliano ministrou cursos e proferiu várias conferências todos para 
profissionais da área de direito, tendo participado de diversas bancas examinadoras em 
concursos públicos para carreiras de nível superior, além de ter vários trabalhos jurídicos 
publicados em conceituadas revistas jurídicas do País. É titular da Cadeira nº 28 do 
Instituto dos Magistrados do Ceará. Foi distinguido com o Diploma de Colaborador 
Emérito do Exército Nacional e com a medalha da ordem do Mérito Aeronáutico no grau 
de Oficial. 
O Dr. Geraldo é filho do Sr. Francisco Dias e de D.ª Maria do Carmo Apoliano Dias, é 
cearense, educado em Fortaleza e em Terezina, onde bacharelou-se em Direito pela 
Universidade Federal do Piauí, tendo completado a sua vitoriosa formação universitária, 
com cursos de especialização em Direito Público e os de Mestrado em Direito e 
Desenvolvimento e de Doutorado em Ciências Juridicas e Sociais, todos na Universidade 
Federal do Ceará. 
Que Deus esteja nos corações e nos entendimentos de vossas excelências, Juízes José 
Maria Lucena e Geraldo Apoliano para que bem possam conduzir esta casa com 
serenidade e segurança. 
Que deus esteja com Vossas Excelências, no início e no fim de suas administrações, 
dando-lhes a firmeza necessária para não se deixarem apequenar diante de possíveis 
dificuldades que porventura sobrevenham. 
Parabéns aos Juízes José Maria Lucena, Geraldo Apoliano e às suas respectivas famílias 
aqui representadas, respectivamente pelas Suas Excelentíssimas esposas, Maria Arivan 
de Holanda Lucena e Maria do Carmo Lopes Guimarães de Lima Ferreira. 
Muito obrigado. 
........................................ 
 

JURISPRUDÊNCIA 

AÇÃO RESCISÓRIA N. 345-CE 
Relator: O SR. JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE 
Autores: ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA E OUTROS 
Réu:  INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA  AGRÁRIA - INCRA  
Advogados: DRS. JOSÉ DJALRO DUTRA CORDEIRO (AUTORES) E  CARMINA FERREIRA 
CAMPOS 
  VIEIRA E OUTROS (RÉU) 

EMENTA:  
Ação rescisória. Desapropriação. Discussão acerca do domínio. Alegação de falsidade de 
documento. Ação de interdito proibitório e ação expropriatória. 
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- A ação expropriatória regida pelo Decreto-lei nº 554/69 e pela Lei nº 3.365/41 comporta 
discussão apenas quanto ao preço justo da indenização, não sendo cabível nela apreciar 
questão relativa ao domínio ou posse da terra objeto da desapropriação, muito menos em 
sede de apelação ou ação rescisória.  
 - No que tange à alegação de falsa prova em que se apóia a decisão rescindenda, uma 
vez deixando o autor de demonstrar a falsidade que torna o preço injusto e nem tampouco 
violação à lei quando da fixação do mesmo, não procede a pretensão rescisória. 
- Não há que se falar em violação literal de disposição de lei capaz de autorizar a rescisão 
do julgado, por não ter havido julgamento simultâneo da ação de interdito proibitório com 
a expropriatória, vez que falece interesse processual para os expropriados na ação de 
interdito proibitório, porquanto a desapropriação já ocorreu e, uma vez registrados os 
imóveis desapropriados, os mesmos não podem ser objeto de ação reivindicatória (LC 
76/93, art. 21). 
- Ação rescisória improcedente. Honorários fixados em 5% sobre o valor da causa. 
Conversão do depósito (art. 488, II) em renda da União. 

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, na forma do relatório, voto e das notas taquigráficas constantes dos autos, que 
ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 10 de fevereiro de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE - Relator 

RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE: Trata-se de ação rescisória ajuizada 
com base nos incisos V e VI do art. 485 do CPC, visando desconstituir acórdão da 
Primeira Turma deste egrégio Tribunal. 
O acórdão rescindendo, reexaminando sentença nos autos de ação expropriatória, 
prolatada pelo então Juiz Federal da 5ª Vara do Ceará, hoje digno integrante desta Corte 
Regional, Dr. Geraldo Apoliano Dias, houve por bem negar provimento à apelação do 
INCRA e dar parcial provimento à apelação dos expropriados apenas para elevar de 5% 
para 10% a verba honorária, mantendo, no mais, o decisum monocrático. 
Alegam os autores, em síntese, que: 
 - a certidão utilizada pelo INCRA e exarada pelo Cartório do Registro de Imóveis da 
Comarca de Itapipoca-CE não indica a área, os limites e suas dimensões com os 
confrontantes que porventura existissem, documente este, segundo alegam, em total 
afronta à Lei nº 6.015, de 31.12.73, art. 182 e seguintes; 
 - a concessão de medida liminar em interdito proibitório vincula esse processo à ação de 
desapropriação, devendo o julgamento ter sido feito simultaneamente, o que não ocorreu, 
violando-se assim o art. 105, c/c o art. 108 do CPC; 
 - a inobservância dos aspectos referentes ao domínio de terceiros com título de 
propriedade importa em violação à Lei 4.504, de 30.11.64 (Estatuto da Terra); 
 - houve fraude à própria Carta Federal vigorante à época (CF/67, art. 153, § 22), que só 
admitia a desapropriação de terras rurais nos moldes estabelecidos no Estatuto da Terra 
e demais legislações ordinárias pertinentes. 
A presente ação rescisória foi ajuizada originariamente no Superior Tribunal de Justiça, 
tendo sido oferecida exceção de incompetência, julgada prejudicada, por se tratar de 
incompetência absoluta, e tendo o Relator ex offcio declinado da competência, vindo 
então os autos a este egrégio Tribunal. 
Mediante carta de ordem à Seção Judiciária do Ceará, o réu foi citado, apresentando sua 
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contestação (fls. 380/387), onde argúi preliminarmente a inadmissibilidade da ação, dada 
a impossibilidade de, em sede de ação de desapropriação, discutir-se qualquer questão 
não condizente ao preço da indenização; no mérito, pugnando pela improcedência, 
sustenta que os autores não demonstram a má-fé ou deslealdade com que o réu levou os 
ínclitos julgadores à decisão impugnada, nem provam a violação a literal disposição de lei 
e não demonstram a alegada falsidade da prova em que se funda a respeitável decisão 
que querem rescindir. 
Razões finais apresentadas apenas pelo INCRA, que ratifica os termos da contestação. 
Manifestando-se pela improcedência da ação, o Ministério Público Federal, na pessoa do 
ilustre Procurador Regional da República Benedito Izidro da Silva, pautou seu parecer em 
fundamentos sumulados na seguinte ementa: 
 "Civil. Processual Civil. 
1. Ação rescisória que visa rescindir acórdão prolatado em ação expropriatória. 
2. O processo expropriatório teve seu trânsito em julgado antes da vigência da Lei 
Complementar nº 76/93, em vista disto sua análise há que se fazer à luz da Lei nº 
3.365/41 e do Decreto-lei nº 554 / 69. 
3. O processo expropriatório destina-se apenas a decidir questões relativas ao preço 
justo. Contendas que digam respeito ao domínio devem ser decididas em ação própria e 
não naquele tipo de processo. 
4. Não é objeto de ação reivindicatória bem expropriado que tenha sido incorporado à 
Fazenda Pública, mesmo que fundada em nulidade do processo de desapropriação; resta 
apenas pleitear perdas e danos (art. 35, Lei nº 3.365/41).  
 5. In casu, não houve violação a expresso dispositivo de Lei. E não se demonstrou que a 
prova que fundamenta a fixação do preço é falsa - única questão cogitável em processo 
expropriatório. 
6. Não é por meio da expropriatória, e nem por apelação ou rescisória neste tipo de 
processo que se determina o domínio. 
7. Pelo improvimento da rescisória”. 
É o que havia de relevante para relatar. 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE (Relator): Inicialmente, no tocante à 
preliminar de incabimento da ação rescisória, vejo que os fundamentos expendidos pelo 
réu confundem-se com o mérito, que a seguir será apreciado. 
A matéria foi judiciosamente abordada pelo ilustre Procurador Regional da República, Dr. 
Benedito Izidro da Silva, que, em seu parecer, lançou sólidos fundamentos que 
evidenciam a improcedência da pretensão rescisória dos autores, fundamentos esses 
que, acolhendo-os integralmente como minhas razões de decidir, permito-me ora 
transcrevê-los: 
 "A ação rescisória tem lugar quando o órgão judicante decide definitivamente e nas 
circunstâncias do art. 485 e seus íncisos do CPC. 
Hodiernamente, o processo expropriatório na desapropriação por interesse social para 
fins de reforma agrária tem seu rito processual previsto na Lei Complementar nº 76/93, a 
qual, por expressa previsão, abrange também os processos em curso. Todavia, a 
presente rescisória deve ser analisada à luz do Decreto-lei nº 554/69 e da Lei nº 3.365/41, 
haja vista o trânsito em julgado do processo ensejador desta ação; o que caracteriza (até 
este instante processual) encerramento e não pendência. 
Na ação expropriatória regida pelo Decreto-lei nº 554/69 e pela Lei nº 3.365/41, cabe 
apenas e tão-somente discutir o preço justo da indenização. Quanto às ações relativas à 
posse, ao domínio ou qualquer outro assunto que se afaste da discussão do que seja 
preço justo, não devem ser apreciadas em sede de ação expropriatória, mas sim por meio 
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de ação própria a deslindar a contenda. A contestação na expropriatória deve cingir-se a 
discutir o preço justo ou então os vícios processuais que por acaso venham a ocorrer, não 
sendo ela meio próprio a ser utilizado para se adequar controvérsias diferentes daquelas 
alhures citadas, como se depreende do art. 9º do Decreto-lei nº 554/69: 
 'Art. 9º - A contestação só poderá versar sobre o valor depositado pelo expropriante ou 
sobre o vício do processo judicial'. 
Os autores da rescisória fundamentaram sua pretensão com espeque no art. 485, V, VI, 
do CPC, que dizem respeito respectivamente à violação literal de lei e à decisão que se 
fundamenta em prova falsa. 
Argumenta-se que a decisão violou o art. 182 e seguintes da Lei 6.015/73 - Lei de 
Registro Público - que neste ínterim encontra-se revogada, não há como se violar literal 
disposição de lei se esta simplesmente não existe. Que também violou o art. 19, § 1º, a, e 
§ 3º, a, do Estatuto da Terra, que faz referência às áreas a serem desapropriadas no que 
diz respeito ao seu tamanho, só que não constatamos transgressão alguma, já que a área 
mede 718,9365 ha (fls. 225). 
Ainda mais, dizem que os arts. 105 e 108 do CPC que fazem referência à conexão ou 
continência entre ações e as ações acessórias, respectivamente, foram desrespeitados, 
em vista da imperatividade de se julgar o interdito proibitórío juntamente com a ação 
expropriatória. Contudo, pela inicial soubemos que o interdito proibitório foi ajuizado no 
ano de 1988, isto é, após o ajuizamento da ação expropríatória que teve seu mandado de 
imissão de posse expedido em 07 de maio de 1987 (fls. 168). Afirmaram os autores na 
inicial que obtiveram liminar, porém, pela compreensão da sentença, entendemos que 
este pedido de liminar foi indeferido. E, na altura dos acontecimentos, não assiste mais 
interesse processual para os expropriados na ação de interdito proibitório, desapropriação 
que já ocorreu, e a legislação que rege tal processo diz que os bens, uma vez 
incorporados à Fazenda Pública, não são objeto de reivindicação, ainda que fundada em 
nulidade do processo de desapropriação, qualquer ação julgada procedente resolve-se 
em perdas e danos. E, para ter guarida o interdito proibitório após a desapropriação, seria 
necessário que o INCRA fizesse menção de turbar ou esbulhar terra não compreendida 
entre a desapropriada, e constatamos que em momento algum os autores fizeram prova 
de que o INCRA estivesse a invadir ditas terras; inclusive, a própria Lei Complementar nº 
76/93, em seu art. 21, diz que os imóveis rurais desapropriados, uma vez registrados, não 
podem ser objeto de ação reivindicatória. Disto concluímos que falta interesse a tal 
pretensão, ou melhor, ao interdito proibitório, nestas circunstâncias. 
No atinente à falsa prova em que se apóia a decisão, se referente ao preço justo, seria 
preciso que os autores desta rescisória trouxessem à baila os preços devidos, pois esta 
seria aqui a única discussão cabível. Os autores pedem que seja rescindindo o acórdão - 
que foi pelo improvimento do apelo do INCRA e pelo provimento parcial do apelo dos 
expropriados - unicamente para aumentar os honorários advocatícios; não colecionaram 
as cópias de cada apelo, mas como o acórdão foi do modo alhures dito, compreende-se 
que a sentença continua íntegra, exceto no que pertine aos honorários advocatícios. Os 
pontos levantados pelos autores não são em nada plausíveis para rescindir o acórdão, 
pois não vimos demonstrada a falsidade que torna o preço injusto e nem tampouco 
violação à lei quando da fixação do mesmo. 
No voto do Juiz Relator - os demais membros da Turma acompanharam o voto - ele diz 
que em ação expropriatória não se discute domínio ou posse, mas apenas se o preço é 
justo. Então não é por meio de apelação em ação expropriatória que se decide o domínio 
e nem muito menos por meio de rescísória se declarará a quem pertence o domínio ou a 
posse, ao se rescindir o acórdão guerreado. 
Se o depósito ainda não foi levantado em atenção ao comando do Juiz a quo, mantido 
pelos Juízes ad quem, comando este em perfeita consonância com o art. 34 da Lei 
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3.365/41 - aplicável ao caso -, que determina que em caso de dúvida a respeito do 
domínio o valor ficará depositado até extinção de qualquer dúvida. Se há dúvida a 
respeito do domínio, para que seja possível ulterior levantamento de depósito, não vai ser 
por meio de ação rescisória que será resolvida esta querela, igualmente como não foi por 
meio do recurso de apelação, cujo acórdão tenta-se rescindir. 
Sendo o domínio duvidoso é o caso de se iniciar um processo de conhecimento onde se 
averiguará a quem pertence o domínio. 
Não deve o acórdão ser rescindido, ele está em consonância com a lei e a prova falsa a 
respeito do preço - única questão cogitável - não foi desmascarada. E a questão referente 
ao domínio deve ser resolvida em ação própria. E até mesmo o laudo pericial fala que 
foram apresentadas cópias de Registro pelo Dr. Djalvo Dutra (também patrono da causa 
em deslinde) que, no entendimento do apresentante, superpõe-se a outro domínio, 
reservando, então, este perito a decisão de quem é o dono ao Juiz a quo, e, até mesmo 
este, em sua sentença, deixa tal apreciação para o conveniente processo de 
conhecimento, como se depreende dos fragmentos do laudo pericial e da sentença a quo 
- mantida pelos Juízes ad quem neste desiderato. 
'Ressalte-se que o Sr. Francisco Sabino é falecido, e que seus herdeiros, juntamente com 
muitos outros moradores da região dos “caetanos” e também com vários limitantes sul do 
imóvel, entraram em contato com o advogado, Dr. Djalro Dutra, em Itapipoca, para 
defender seus interesses. 
Aquele advogado forneceu cópias de diversos registros de terra que, a seu ver, se 
superpõem às terras ditas do espólio de Estevam Romero. Referidas cópias estão anexas 
a este relatório e seu mérito foge à competência deste perito'. (Laudo pericial fls. 191). 
'O levantamento do preço fica condicionado à equação das pendências multirreferidas no 
laudo pericial (parágrafo único do art. 13 - Decreto-lei nº 554/69). Enquanto tal não 
ocorrer, o preço ficará em depósito, ressalvada aos interessados a ação própria para 
disputá-lo'. (Sentença fls. 21). 
Daí inferimos que esta ação rescisória é meio impróprio frente à pretensão dos autores 
que tentam rescindir o acórdão para dirimir questões referentes ao domínio, pois, no que 
pertine à discussão do preço justo, não restou provada violação à lei nem tampouco que é 
falsa a prova em que se apoiou a decisão para sua fixação. 
Posto isto, opina este Parquet pelo improvimento da rescisória”. (Fls. 412/414). 
Esses fundamentos se me afiguram suficientes a formar o meu convencimento sobre a 
matéria, razão por que voto no sentido de julgar improcedente a ação rescisória, fixando a 
verba honorária em 5% sobre o valor da causa e determinando a conversão, em renda da 
União, do depósito de que trata o art. 488, II, do CPC. 
É como voto. 
 

AÇÃO RESCISÓRIA N. 943-RN 
Relator: O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Autora:  UNIÃO FEDERAL 
Réus:  GILBERTO ALVES DA SILVA E OUTRO 
Advogados: DRS. NOEL PINHEIRO BASTOS E OUTROS (RÉUS) 

EMENTA:  
Constitucional, Administrativo e Processual Civil. Ação rescisória de acórdão. URP'S de 
fevereiro de 1989 (26,05%) e de abril e maio/88 (16,19%). Improcedência da ação. 
1. Ainda quando a decisão que se pretenda rescindir tenha passado em julgado após o 
pronunciamento do colendo Supremo Tribunal Federal acerca da matéria trazida a 
exame, não é juridicamente admissível pretender-lhe a rescisão, máxime se às 
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disposições legais em vigor ao tempo dos fatos emprestou-se interpretação razoável e se, 
em relação ao julgado, não se fez desafiar o recurso extraordinário. 
2. Embora as decisões nas ações diretas de inconstitucionalidade genéricas devam ter 
eficácia erga omnes e surtir efeitos ex tunc, hão de respeitar o direito adquirido, o ato 
jurídico perfeito e a coisa julgada, eis que, nem mesmo a lei poderá prejudicá-los (CF, 
artigo 5º, XXXVI). 
3. O entendimento segundo o qual não se aplica o disposto na Súmula 343 do STF 
quando o dissídio interpretativo versar matéria constitucional, há de ser prestigiado com 
temperamentos e não autoriza, de per si, a desconstituição de situações jurídicas 
definitivamente consolidadas. 
4. O fato das URP's de abril e maio/88 (índices de 16,19%) haverem sido repostas pelo 
Decreto-lei nº 2.453, de 10.08.88, e do colendo STF haver decidido ser devida a correção 
monetária das parcelas pagas com atraso, no correspondente a 7/30 (sete trinta avos) do 
percentual de 16,19% sobre os vencimentos de abril e maio de 1988, não é suficiente 
para, por si só, acarretar a rescisão de decisum revestido da autoridade da res judicata. 
5. Improcedência total da ação, nos termos do voto. 

ACÓRDÃO 
 Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em que são partes as acima 
identificadas, decide o Pleno do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por maioria, 
julgar improcedente a ação rescisória, nos termos do relatório, voto do Juiz Relator e das 
notas taquigráficas constantes nos autos, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 11 de novembro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ GERALDO APOLIANO - Relator 

RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO: A parte autora propõe a presente ação 
rescisória visando a desconstituir decisão trânsita em julgado (datada de 03.08.94), que 
reconheceu, em favor dos demandados no presente feito, o direito de terem os seus 
proventos reajustados nas bases de 16,19% (URP's de abril e maio/1988) e 26,05% (URP 
de janeiro/89), por entender ilícita a incorporação dos aludidos índices, em decorrência de 
interpretação e aplicação do Decreto-lei nº 2.425/88 e da Lei nº 7.730/89, 
respectivamente. 
Sustenta-se, basicamente, que a decisão rescindenda violou expressamente as normas 
legais citadas, haja vista inexistir o alegado direito adquirido, argumento que serviu de 
base para a procedência do pleito. 
Em favor da tese argüida, a promovente fez colacionar decisões do colendo Supremo 
Tribunal Federal e de outros Tribunais. 
Na resposta, os réus requereram a improcedência da ação. 
É, no que interessa, o relatório. Peço dia para julgamento (dispensei a revisão, por se 
tratar de matéria predominantemente de direito (artigo 30, XI, do Regimento Interno desta 
corte). 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): O fundamento da presente ação 
rescisória é o de que a decisão atacada (que transitou em julgado em 03.08.94) foi 
proferida contra expressas disposições legais, no caso, o Decreto-lei nº 2.425/88 e a Lei 
nº 7.730/89. 
Há decisões proferidas pelo colendo Supremo Tribunal Federal, reconhecendo serem 
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indevidos os reajustes postulados. 
Parte-se, pois, da premissa, segundo a qual, tendo havido pronunciamento da Alta Corte 
de Justiça, pretório competente para declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei 
federal, ocorreria literal violação a dispositivo legal, quando órgão judiciário de inferior 
hierarquia acolhesse pedido sob o fundamento de ser inconstitucional lei cuja 
constitucionalidade a Corte Suprema, ainda quando em momento posterior, viesse de 
proclamar válida e eficaz. 
É lícito inferir, ainda, que a parte autora subscreve o posicionamento segundo o qual 
descaberia aplicar, in casu, o princípio estatuído na Súmula nº 343/STF - que preconiza o 
incabimento de ação rescisória quando o texto legal tenha interpretação controvertida nos 
tribunais -, à conta de que a matéria agitada, no caso concreto, envergaria índole 
nitidamente constitucional. 
Não há dúvida quanto ao fato de competir ao egrégio Supremo Tribunal Federal velar por 
que as normas que integram o ordenamento jurídico guardem sintonia com a Constituição 
da República; e, por isso, ao Supremo cabe dizer, com abrangência erga omnes, se a lei 
é inconstitucional ou não (controle pela via direta), sem prejuízo de efetuar, nas hipóteses 
cabíveis e à semelhança do que fazem os demais magistrados, o controle difuso da 
constitucionalidade. 
No tocante a este último, a regra do artigo 97 da Constituição Federal empresta efeito 
declarativo às decisões dos órgãos jurisdicionais de menor jerarquia, sem que isso 
importe na possibilidade de a lei considerada inconstitucional, na interpretação daqueles 
Órgãos, ser retirada do ordenamento jurídico; os efeitos da declaração, no caso, 
produzem-se inter partes. 
Com efeito, os pronunciamentos da Alta Corte de Justiça, no exercício do controle 
concentrado (ações diretas de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade) é que 
envergam aptidão para, observadas as preceituações pertinentes, virem de produzir 
efeitos que hão de se endereçar a todos. 
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. 
Mas a produção desses efeitos, data vênia, conhece limitações: as situações jurídicas 
consolidadas hão de merecer o devido prestígio (se nem a lei poderá prejudicar o direito 
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada - inciso XXXVI do artigo 5º da Carta 
Política em vigor -, o mesmo há de se dizer das decisões judiciais, ainda quando oriundas 
do Supremo Tribunal Federal). 
Há de se ter em mente, ainda, a seguinte realidade: 
a) salvo quando proferidas em sede de ação direta de constitucionalidade é que as 
decisões da Alta Corte de Justiça revestem-se de efeito vinculante (§ 2º do artigo 102 da 
C.F); 
b) o fato do Supremo Tribunal Federal haver-se pronunciado acerca da 
inconstitucionalidade de um dado ato normativo não implica na obrigatória e inexorável 
rescisão das decisões passadas em julgado, antes do pronunciamento da Corte Maior. 
Advogar em contrário sentido importaria em subtrair qualquer utilidade prática para a 
apreciação das questões constitucionais pelos Juízos de grau inferior. 
Ou, dizendo de outra forma: sempre que a matéria discutida fosse de índole 
constitucional, tocaria ao Juízo a quo aguardar o pronunciamento do Supremo Tribunal 
Federal a respeito do assunto. 
Data vênia, em sã consciência, ninguém sustentará que haja respaldo jurídico para 
iniciativa desse jaez porque: (a) as duas modalidades ou sistemas de controle da 
constitucionalidade coexistem entre nós; (b) não há, ainda, no sistema judiciário brasileiro, 
um tribunal com a função exclusiva de guardião constitucional e que deva, com 
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privatividade, conhecer sempre, e em primeira mão, das questões constitucionais; (c) o 
efeito vinculante dos julgados, salvo em relação às decisões proferidas nas ações diretas 
de constitucionalidade, não vige no País, com as características que lhe são próprias nos 
sistemas jurídicos afiliados ao common law. 
Por isso que não será demais repisar: o stare decisis, no nosso sistema jurídico de 
afiliação ao sistema civil law, há de ser entendido com esses temperamentos. 
É certo que a decisão que se tenciona rescindir foi proferida ao tempo em que o colendo 
Supremo Tribunal Federal já se havia pronunciado acerca do direito ao reajuste de 
estipêndios, proventos e/ou benefícios, pelo percentual de 26,05%, o que veio a ocorrer 
com o julgamento, pelo mérito, da ADIn 694-1-DF, em 06.10.93 (cf. DJ 11.03.94, p. 
00495). 
Releva destacar, por outro lado, que se não se fez desafiar, a tempo e modo compatíveis, 
o recurso extraordinário, o que ensejaria o submetimento do exame da matéria 
constitucional ao Pretório Magno. 
A interpretação conferida ao tema pelo v. acórdão - inconstitucionalidade das alterações 
introduzidas pela MP 32/89, convertida na Lei nº 7.730, de 1989 - foi razoável, máxime em 
se tendo em conta que, interpretações outras, em sentido divergente, existiam à época. 
Só isso bastaria para que se propugnasse pelo descabimento da ação rescisória, nos 
termos da Súmula 343 do colendo Supremo Tribunal Federal. 
Mas, ainda quando se afaste a incidência da Súmula 343, sob color de que se debate em 
derredor de tema de natureza constitucional, há de se ter por presente que, conquanto os 
efeitos das decisões proferidas pelo Pretório Excelso, no exercício do controle 
concentrado da constitucionalidade, enderecem-se a todos e produzam efeitos ex tunc, 
hão de respeitar a situação jurídica definitivamente consolidada, do que é bom exemplo a 
que se desenha neste processado. 
E é assim porque, nem a lei, prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a 
coisa julgada (CF, inciso XXXVI, artigo 5º). 
O vetor axiológico da segurança nas relações jurídicas não autoriza, neste caso 
específico, a pretensão de fazer-se rescindir decisão judicial válida e regularmente 
proferida, já agasalhada sob o pálio da autoridade da coisa julgada material. 
O mesmo digo em relação ao princípio isonômico: em que pese existirem, de fato, 
situações jurídicas idênticas, merecendo tratamento ímpar - com uns sendo beneficiados 
pelo percentual sob enfoque, e outros não -, tudo à conta de circunstâncias tais como 
tempo do ajuizamento da ação, emprego (ou não) de todos os recursos inerentes à ampla 
defesa, dentre outras, não é juridicamente sustentável que se pretenda, sob invocação da 
igualdade de todos perante a lei, varrer do patrimônio jurídico dos ora promovidos direitos 
que àquele já se incorporaram em definitivo. 
É visível, em situações tais como a que nestes se delineia, a tensão existente entre dois 
princípios jurídicos - o da segurança nas relações jurídicas e o da isonomia. Há quem 
acolha a ação rescisória em situações que tais, sob o argumento de que, em se 
procedendo assim, o princípio isonômico restará homenageado. 
Penso, com a devida vênia, que o provimento da ação rescisória não materializaria, em 
casos como este, tal princípio: é que sempre existiriam servidores públicos e/ou 
beneficiários da Previdência que, por razões as mais diversificadas, seguiriam 
percebendo as vantagens ora discutidas. 
A equalização estipendial (ou dos benefícios) não seria, pois, alcançada, a partir da 
rescisão deste julgado (talvez por isso se cogite, na Doutrina, da necessidade da criação 
de uma revisional da coisa julgada, ação que, diferentemente do que sói ocorrer em 
relação à rescisória, poderia ser aforada a qualquer tempo e, com ela, prestigiar-se-ia, 
adequada e compativelmente, o princípio isonômico). 
Com todo o acatamento que possa merecer esse raciocínio (quem sabe um dia o 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

ordenamento jurídico não o referende?!), estou em que, no caso concreto, melhor é que 
se prestigie a segurança jurídica, com a conseqüente homenagem à estabilidade das 
relações jurídicas intersubjetivas e intragrupais. 
Não é possível, data vênia de posições divergentes, que a ação rescisória seja utilizada 
ao feitio de um super-recurso, e no esforço de contornar os efeitos da inércia da parte 
interessada que, por fas ou por nefas, acatou o decisum ora farpeado, ao instante em que 
optou por não ajuizar, em tempo oportuno, a inconformidade derradeira, via de recurso 
extraordinário: "A ação rescisória deve ser repelida quando empregada como sucedâneo 
do recurso adequado por pretender corrigir situação já constituída", anota o eminente Juiz 
Castro Meira (AR 646-AL in Revista do Tribunal Regional Federal, nº 22, p. 26 e ss.). 
Não há fomento jurídico, por outro lado, para que se pretenda a prevalência da tese 
segundo a qual, se a matéria envolver tema constitucional, o pronunciamento da Alta 
Corte de Justiça acarretará, ipso facto, a rescisão dos julgados das instâncias revisoras, 
se proferidas em arritmia com o posicionamento subscrito no Pretório Excelso. 
Força vinculante dos julgados do Supremo Tribunal Federal só existe - é sempre bom 
relembrar - para as decisões proferidas em sede de ação direta de constitucionalidade. 
Tribunal com competência constitucional exclusiva não existe, data vênia, entre nós (os 
órgãos judiciários - colegiados e singulares - podem apreciar e decidir acerca da 
constitucionalidade das leis e dos atos normativos); e, em sã consciência, ninguém se 
atreverá, face ao ordenamento em vigor, a sustentar que, toda vez que a matéria 
envolvesse temas constitucionais, as instâncias inferiores teriam de paralisar o 
andamento do feito, à espera da decisão da Suprema Corte. 
Quanto ao índice de 16,19%, referente às URP's de abril e maio/88, cuida-se de tema que 
já mereceu apreciação e uniformização na jurisprudência deste Tribunal, através da 
Súmula nº 03, que assim dispõe: 
 "SÚMULA 03 - TRF 5ª REGIÃO: O pagamento de diferenças de vencimentos decorrentes 
da incidência da URP, nos meses de abril e maio de 1988, não implica em perda de 
objeto da ação de conhecimento ou da execução, remanescendo a apuração de correção 
monetária, juros e ônus de sucumbência”. 
Nada obstante a reposição destes índices ter sido efetivada pelo Decreto-lei nº 2.453, de 
10.08.88, impõe-se a obrigatoriedade da incidência da correção monetária das parcelas 
que foram pagas em atraso. 
É certo que o colendo STF decidiu haver direito, tão-somente, ao percentual de 7/30 (sete 
trinta avos) do índice de 16,19% sobre os vencimentos de abril e maio de 1988, não 
cumulativamente, corrigidos até o efetivo pagamento; isso o que ressai das ementas a 
seguir reproduzidas: 
 "Constitucional. Administrativo. Servidor público. Vencimentos. URP/abril e maio/1988 
(16,19%). 
I - O Supremo Tribunal Federal, julgando o RE 146.749-DF, entendeu, afastada a 
declaração de inconstitucionalidade do art. 1º, caput, do DL 2.245/88, que os servidores 
fazem jus, apenas, pela aplicação da URP, ao valor correspondente a 7/30 (sete trinta 
avos) de 16,19% sobre os vencimentos de abril e maio de 1988, não cumulativamente, 
mas corrigidos monetariamente desde a data em que eram devidos até o seu efetivo 
pagamento. 
II - Entendimento do relator no sentido da inconstitucionalidade do art. 1º do DL 2.245/88, 
dado que a suspensão do pagamento da URP ocorreu quando já adquirido o direito à sua 
percepção. 
III – RE conhecido e provido, em parte”.  
 (STF, 2ª Turma, RE 141.743-9/DF, Rel. Min. Carlos Velloso, julg. em 19.04.94, v. u., DJ 
de 23.09.94, p. 25316). 
"Recurso extraordinário. Funcionários públicos. Reajuste no percentual de 84,32%, 
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relativo ao IPC, no período de 15 de fevereiro a 15 de março de 1990. Lei nº 7.830, de 
28.09.1989. URP - abril e maio de 1988 e URP - fevereiro de 1989.  
2. Acórdão que afirmou a existência de direito adquirido à aplicação dos índices relativos 
aos três reajustes.  
3. Quanto à aplicação do percentual de 84,32%, a ação improcede. A alteração do critério 
de reajuste, antes de 1º de abril de 1990, já era legitimamente eficaz a partir do mesmo 
mês, nada importando que o índice da lei anterior já se tivesse aferido, pois ainda não era 
aplicável. Precedente do Plenário do STF, no Mandado de Segurança nº 21216-1/DF. 
Não cabe falar em ofensa a direito adquirido ou situação jurídica definitivamente 
constituída. 
4. URP - abril e maio de 1988 - (16,19%). O STF, por seu Plenário, no julgamento do RE 
146.749-DF, decidiu que os servidores fazem jus, no caso, tão-só, ao valor 
correspondente a 7/30 (sete trinta avos) de 16,19%, sobre os vencimentos de abril e maio 
de 1988, não cumulativamente, devidamente corrigidos até o efetivo pagamento. 
Declaração de inconstitucionalidade do art. 1º, caput, do Decreto-lei nº 2.245/1988, 
afastada pelo Plenário. Aplicação do sistema do art. 8º, parágrafo 1º, do Decreto-lei nº 
2.335/1987.  
5. URP - fevereiro de 1989 (26,05%). Na ADIN 694, o Plenário teve como indevido o 
reajuste relativo à URP de fevereiro de 1989, revogada pela Lei nº 7.730, de 31.01.1989. 
Inocorrência de violação a direito adquirido e a princípio da irredutibilidade de 
vencimentos (CF, art. 5º, XXXVI, XV).  
6. Recurso extraordinário conhecido e parcialmente provido, para julgar a ação 
improcedente, quanto ao percentual de 84,32% e à URP - fevereiro de 1989, mantendo-
se a procedência da ação, apenas na parte, no que se refere à URP - abril e maio de 
1988, nos termos supra, distribuídos, proporcionalmente, entre as partes, os ônus da 
sucumbência”.  
 (STF, 2ª turma, RE 0179374/94-DF, Rel. Min. Néri da Silveira, julg. em 20.09.94, v.u., DJ 
de 16.06.95, p. 18294). 
Igual decisão fez-se estampar, também, no RE nº 0182952/94-AC, julgado em 18.10.94 
(DJ de 16.06.95, p. 18303, Rel. o em. Ministro Néri da Silveira). 
Não foram poucos os julgados em que oficiei como relator, nos quais propugnei por que 
ações rescisórias em tudo assemelhadas à de que se cogita tivessem provimento. 
Solitário na defesa do incabimento da ação rescisória em casos que tais, permanecia o 
eminente Juiz Ridalvo Costa. 
Reexames seguidos da matéria levaram-me à conclusão de que as hipóteses em que a 
ação rescisória é cabível são exaustivas. Descabe, pois, ao intérprete interpretar as 
disposições do artigo 485 e incisos do Código de Processo Civil - CPC, com elastérios de 
qualquer natureza. 
Por que há de ser assim? Porque cumpre que se prestigie a autoridade da coisa julgada; 
afinal, nem mesmo a lei poderá ignorá-la ou, por algum modo, malferi-la (CF/1988, inciso 
XXXVI do artigo 5º), reinsisto à exaustão. 
E as demais razões que justificariam o improvimento da rescisória (já alinhadas no 
tocante ao outro percentual) se aplicam, do mesmo modo, também aqui; seria, pois, 
tedioso e inconveniente reproduzi-las uma vez mais. 
É certo que se diz que as interpretações aberrantes (reporto-me às que desbordam do 
senso jurídico comum) aconselham a que se dê provimento à rescisória. 
Diz-se, também, que se há impacto frontal à literalidade de norma jurídica vigente e 
eficaz, à rescisória é de ser dado provimento. Não me atrevo a refutar as assertivas. 
Todavia, no caso trazido a lume, não se constata nem uma cousa nem outra. 
Nem a interpretação dada aos textos legais referidos no processo pode ser apodada de 
delirante, estapafúrdia ou teratológica, nem se constata ofensa, velada ou às escâncaras, 
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a disposição legal válida e eficaz. E justamente por isso é que não se pode admitir o 
cabimento, nem muito menos a procedência, da ação rescisória. 
A autonomia das instâncias subalternas é incontestável; a estabilidade dos seus julgados, 
ainda que discrepantes da orientação consubstanciada na jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal, ou do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se em nome do vetor maior 
da segurança nas relações jurídicas. 
E ainda quando se sustente que, se a matéria envolver tema constitucional, não tem 
cabida a aplicação da Súmula 343 adrede referida, no julgado que se tenciona fazer 
rescindir não se detecta qualquer ofensa à Constituição Federal em vigor. 
O fato do decisum vergastado demonstrar-se em arritmia com o entendimento pretoriano 
consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores revela, tão-somente, a 
possibilidade da existência de interpretações dissonantes para um mesmo ato normativo - 
isso pode ocorrer (o que se verifica com freqüência incontestável); por isso o tema já 
havia sido objeto das preocupações da doutrina mais escorreita, é bom que se faça 
acentuar. 
Mas que não se enxergue aí qualquer traço de insubordinação da jurisprudência 
subalterna, em relação à oriunda das instâncias derradeiras; convém, também, que não 
se perca de vista o fato (já destacado ab initio) de que força vinculante no nosso 
ordenamento jurídico só existe, por enquanto, em relação às decisões proferidas pelo 
Pretório Magno, nas ações diretas de constitucionalidade. 
Ação rescisória não é recurso ordinário com prazo bienal; não é super-recurso; nem é 
panacéia capaz de fazer alterar, ao sabor das mais variadas conveniências, as situações 
jurídicas já definitivamente consolidadas sob a tolda da autoridade da res judicata (que 
me seja permitido, assim confio, reproduzir de novo o argumento). 
Sem que haja evidência gritante da existência de uma interpretação que destoe dos mais 
comezinhos princípios da lógica deôntica, não se deverá rescindir decisão passada em 
julgado, ainda quando aquela se revele em dissonância com o posicionamento anterior, 
contemporâneo ou posterior, chancelado na jurisprudência das instâncias finais. 
Mas se se cuida, tal como ocorre aqui, da simples constatação de divergência na 
interpretação conferida a uma dada matéria, melhor é que se renda a homenagem devida 
à autoridade da coisa julgada. 
Cumpre relembrar outra vez que não é possível que se pretenda emprestar foros de 
juridicidade ao entendimento segundo o qual, se o tema versar matéria constitucional, as 
instâncias inferiores teriam de aguardar a manifestação do Supremo Tribunal Federal; não 
há entre nós, ainda, Juízo com competência exclusiva para dizer da constitucionalidade, 
ou não, dos atos normativos. Não é admissível, à luz dessas considerações, dar-se pela 
procedência da ação rescisória, em relação ao índice de 16,19%. 
A jurisprudência deste Tribunal, convém destacar, tem acolhido esse entendimento; 
confira-se, a propósito, o verbete a seguir reproduzido: 
 "Ação rescisória. Percepção dos percentuais de 16,19% (URP de abril e maio/88) e 
26,05% (URP de fevereiro/89). Reconhecimento de direito adquirido. Incabimento de ação 
rescisória sob o fundamento de ofensa a literal disposição de lei, quando a sentença 
rescindenda se baseou em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. 
Inteligência da Súmula nº 343. Inexistência de discussão sobre texto constitucional. Ação 
que se julga improcedente". 
(AR nº 556/RN, Rel., p/ acórdão, Juiz Nereu Santos, DJU 17.05.96, p. 32099).  
 Não são poucos os julgados nessa mesma direção. 
Esforçado nessas razões voto, pois, pela improcedência total da ação rescisória. 
Verba honorária de sucumbência: 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 
monetariamente corrigidos (os honorários) na forma da Lei nº 6.899/81. 
É como voto. 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 6.686-SE  
Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Agravante: VIRGÍLIO FIGUEIREDO TAVARES 
Agravada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. GILBERTO VIEIRA LEITE NETO E OUTRO (AGRTE.) E FRANCISCO  
  TADEU BARBOSA  DE  ALENCAR (AGRDA.) 

EMENTA:  
Processual Civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Penhora. Substituição de bem 
constritado por depósito em dinheiro após a arrematação. Impossibilidade. 
- É faculdade do devedor substituir o bem constritado por depósito em dinheiro, desde 
que a exerça antes da arrematação. Inteligência do art. 668 do CPC. 
- Precedentes do c. STJ. 
- Agravo improvido. 

ACÓRDÃO 
 Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a egrégia 
Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo, nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas constantes dos 
autos e 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 agravo de instrumento interposto 
por Virgílio Figueiredo Tavares contra despacho da lavra do MM. Juiz Federal da 2ª Vara 
da Seção Judiciária de Sergipe, proferido nos autos da Execução Fiscal nº 90.857-3, que 
lhe move a Fazenda Nacional, o de negar a substituição do bem penhorado por dinheiro, 
porquanto se tratar de bem objeto de arrematação. 
Irresigna-se a parte agravante, ao argumento de que o art. 15 da Lei 6.830/80 enseja 
direito à parte executada de "em qualquer fase do processo” substituir o bem por dinheiro 
ou fiança bancária, desde que não tenha ainda sido expedida a carta de arrematação ou 
tenha ocorrido a tradição. 
Argumenta ainda que a referida norma legal (Lei 6.830/80) - que dispõe sobre a cobrança 
judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública - não traz qualquer restrição à lei geral (CPC), 
que só admite a substituição do bem penhorado antes da arrematação ou da adjudicação 
(art. 668, cód. cit). Aplicável, portanto, ao caso sub examine, as normas disciplinadoras da 
cobrança a que se reporta a Lei 6.830/80. 
Ademais, sabendo-se que o CPC é utilizado subsidiariamente à Lei de Execuções Fiscais, 
o legislador não seria redundante em elaborar duas normas com o mesmo sentido. 
Em contra-razões, argúi a parte agravada (Fazenda Nacional), em preliminar, da ausência 
de documento essencial à propositura da ação (cópia da certidão do despacho agravado), 
visto que a cópia da certidão trazida aos autos fora subscrita por advogado sem poderes 
para validar a intimação do despacho que ora se pretende desconstituir. 
No mérito, aduz não prosperarem os argumentos expendidos pela parte agravante ao 
caso em tela, visto que, em se tratando de bem já arrematado, impossível a sua 
substituição por dinheiro, sob pena de afrontar o disposto no art. 668 do CPC. 
Relatei. 
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VOTO 
 O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): Quanto à preliminar de ausência de 
documento essencial à propositura da ação, entendo a mesma não prosperar. 
A cópia da certidão de intimação do despacho agravado tem como finalidade a 
apreciação da tempestividade do recurso interposto, a teor do art. 525, I, do CPC. 
No caso em foco, tanto partindo da intimação do advogado que a agravada alega não se 
encontrar habilitado nos autos, que se operou em 11.04.96 (fls. 13), como da certidão de 
remessa à publicação, às fls. 13v, lavrada em 08.04.86, e a data do ajuizamento da 
presente peça recursal (chancela no rosto da petição inicial, dando conta da interposição 
do recurso em 19.04.95), o agravo seria tempestivo, eis que ajuizado no prazo a que se 
reporta o caput do art. 522 do CPC. 
Rejeito, portanto, a preliminar suscitada. 
No que tange ao mérito, entendo também não restar razão à parte agravante, senão 
vejamos. 
A substituição tratada pelo art. 15 da Lei 6.830/80 e art. 668 do CPC é um benefício legal 
atribuído à executada como decorrência do princípio da execução menos gravosa. 
Destarte, o bem penhorado, como se mantém na propriedade do executado, pode ser 
substituído por dinheiro em qualquer fase do processo. 
Entretanto, com a arrematação, o bem passa a ser de propriedade de outrem, saindo do 
domínio do executado para todos os efeitos. 
Leciona o mestre Moacyr Amaral Santos, verbis: 
 “A arrematação, assim, é o ato executório pelo qual se transferem os bens penhorados, 
de propriedade do devedor, a terceira pessoa, mediante o pagamento, em dinheiro, do 
respectivo preço”. 
(Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 3º v., Ed. Saraiva, p. 318). 
Não sendo mais o bem de sua propriedade, evidentemente o executado não dispõe mais 
dele, sendo vedada, assim, a sua substituição a partir daquele momento processual 
(arrematação), ainda mais quando o bem já está na posse do arrematante, situação 
observada pela informação prestada pelo Juiz monocrático. 
Deve-se, na hipótese em evidência, interpretar a norma da lei especial, de acordo com o 
art. 668 do CPC, quanto à possibilidade de substituição, até o momento da arrematação 
ou adjudicação, não podendo ser de outra forma, já que o bem arrematado não mais 
pertence ao executado. 
Nesta trilha tem se posicionado o insigne José da Silva Pacheco em seu Comentários à 
Execução Fiscal, verbis: 
 “Pode o executado requerer ao juiz a substituição da penhora, por depósito em dinheiro 
ou fiança bancária, e o magistrado deferi-la a todo tempo, antes da arrematação ou da 
adjudicação. Há de se interpretar o art. 15, I, da Lei nº 6.830/80, em consonância com o 
art. 688 do CPC. Após a arrematação e a adjudicação, não tem sentido a substituição”. 
(6ª edição, Ed. Saraiva, p. 189). 
Também o c. STJ vem se manifestando neste sentido, in verbis: 
 “Processual Civil. Execução fiscal. Bem penhorado. Substituição. Depósito em dinheiro. 
Correspondência. Possibilidade.  
 - As funções da penhora, como cediço, consistem na especificação e conservação dos 
bens sobre os quais se efetiva a responsabilidade do executado.  
 - É facultado ao devedor substituir o bem penhorado por dinheiro, desde que faça antes 
da arrematação, ou da adjudicação. 
- Precedente. 
- Recurso desprovido, sem discrepância”.  
 (RESP nº 64696, 1ª Turma, Rel.: Min. Demócrito Reinaldo), DJ de 02.10.95, pp. 32333). 
Ante o exposto, nego provimento ao presente agravo. 
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Assim voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 12.269-AL  
Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Agravante: FAZENDA NACIONAL 
Agravada: S/A LEÃO IRMÃOS AÇÚCAR E ÁLCOOL 
Advogados: DRS. LUIZ RICARDO SELVA (AGRTE.) E MARIA FERNANDA QUINTELA B. 
VILELA E 
  OUTROS (AGRDA.) 

EMENTA:  
Processual Civil. Agravo de instrumento. Penhora sobre o faturamento bruto de empresa. 
Ausência de comprovação do exaurimento de tentativas de encontrar bens outros para a 
garantia da execução. Inadmissibilidade. 
- Pelo princípio da execução menos gravosa ao executado, a penhora do faturamento de 
uma empresa só deve ser determinada excepcionalmente, quando provado não ter 
logrado êxito a procura de outros bens passíveis de penhora.  
 - Precedentes deste e. Corte e do STJ. 
- Agravo improvido. 

ACORDÃO 
 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 ao agravo, 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: Trata-se de agravo de instrumento interposto 
pela Fazenda Nacional contra despacho da lavra do Juiz Federal da 1ª Vara da Seção 
Judiciária de Alagoas, proferido nos autos dos Embargos à Execução 94.001756-1, o de 
indeferir requerimento da parte agravante (FN), no fito de penhorar 5% (cinco por cento) 
do faturamento bruto mensal da empresa executada, ora agravada. 
Defende a agravante a legalidade da sua pretensão, como forma de acelerar a cobrança 
e conseqüentemente viabilizar o desfinde da causa, evidenciado sobretudo no interesse 
público que reclama tal medida, e o fato da ausência de licitantes nos leitões dos bens já 
penhorados, além da falta de animus da executada em solucionar sua situação junto ao 
fisco. 
Requer, portanto, a reforma da decisão guerreada, reconhecendo o direito de obter do 
juizo a quo a penhora de 5% do faturamento bruto da empresa executada. 
Não houve resposta da agravada (fls. 80). 
Relatei. 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): Arrimado no princípio da execução 
menos gravosa ao executado, entendo que a medida requerida pela agravante - penhora 
de 5% (cinco por cento) do faturamento bruto mensal da empresa agravada - só deve ser 
deferida em última instância, caso tenham malogrado as tentativas de encontrar outros 
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bens da empresa executada passíveis de penhora. 
Este posicionamento nasce da gravosidade da medida em apreço para a executada, vez 
que, nos dias de hoje, a crise econômica que assola o País leva as empresas brasileiras a 
ter um faturamento diminuto, ensejando redução ainda maior do faturamento, além de 
outras conseqüências nefastas advindas de tal situação, as quais poderiam se propagar, 
atingindo não só a empresa executada mas também o mercado e os próprios 
trabalhadores que nela exercem o seu labor, pela possível incapacidade de adimplir 
outras obrigações. 
Como nos autos não restou provado que se exauriram todas as tentativas de encontrar 
outros bens passíveis de penhora, impertinente autorizar medida tão danosa para a 
executada. 
A posição ora firmada converge com outras decisões deste e. Tribunal e do c. STJ, que 
ora transcrevo: 
 Processual Civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Penhora de faturamento. 
Inadmissibilidade.  
 - Hipótese em que a Fazenda Nacional obteve a penhora de parte do faturamento de 
empresa devedora, como meio de alcançar a satisfação dos débitos que tem para com o 
erário.  
 - O chamado faturamento é um conjunto de receitas brutas captadas pelo 
estabelecimento comercial em determinado período. Não há como estipular-se um 
percentual razoável para o atendimento do crédito fazendário. 
- Agravo provido”. 
(AGTR nº 13547 - RN, 1ª Turma, Relator Juiz Castro Meira, pub. DJ 13.03.98, p. 000286). 
"Processual Civil. Pedido de penhora do percentual de 10% do valor do faturamento de 
empresa executada pela Fazenda Nacional. Constrangimento da própria atividade 
desenvolvida pelo contribuinte. Nomeação de bens à penhora. Princípio da execução pela 
forma menos gravosa, art. 620 do CPC. Agravo improvido”.  
 (AGTR nº 012541-AL, Relator Juiz Napoleão Maia Filho (Substituto), 2ª Turma, pub. DJ 
30.01.98, p.00150). 
"Processual Civil. Execução fiscal. A penhora em dinheiro pressupõe numerário existente, 
certo, determinado e disponível no patrimônio do devedor. Penhora sobre percentual do 
faturamento bruto mensal da empresa executada: só em último caso. Precedentes. 
Recurso provido. 
I - A penhora em dinheiro (art. 11, I, da Lei 6.830/1980, e art. 655, I, do CPC) pressupõe 
numerário existente, certo, determinado e disponível no patrimônio do executado. 
II - A penhora sobre o percentual do faturamento bruto mensal da empresa-executada 
configura constrição do próprio estabelecimento industrial, hipótese excepcionalmente 
admitida (par. 1º, art. 11, da Lei 6.830/1980), ou seja, após ter sido infrutífera a tentativa 
de penhora sobre os outros bens arrolados nos incisos do art. 11 da Lei de Execuções 
Fiscais. 
III - Precedentes do STJ: REsp 35.838/SP e REsp 37.027/SP. 
IV – Recurso especial conhecido e provido”. (Grifei). 
(STJ, 2ª Turma, REsp 108245/SP, Relator: Min. Adhemar Maciel, DJ de 03.03.97, p. 
4631). 
Com essas breves considerações, nego provimento ao agravo. 
Assim voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 15.671-PB 
Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Agravante: MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA 
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Agravados: CRC GUIMARÃES S/A - MASSA FALIDA, CAIXA  ECONÔMICA FEDERAL E 
BANCO 
  BANORTE S/A 
Advogados: DRS. JOSÉ AUGUSTO NOBRE FILHO E OUTROS (AGTE.)  E HILTON MORENO 
  MARINHO E OUTROS, SINEIDE  ANDRADE CORREIA LIMA E OUTROS E 
MARIA 
  DE  LOURDES SOUSA  VIEIRA GOMES E OUTROS (AGDOS.) 

EMENTA: 
Processual Civil. Exigência de intimação pessoal ao representante judicial do Município 
no procedimento de atualização subseqüente de valor indenizatório.  
1 - Em princípio, recomenda-se que a intimação ao Município deva ser sempre feita 
pessoalmente aos seus procuradores, mesmo em processo de desapropriação, de modo 
a permitir a mais desembaraçada defesa ao ente público, a respeito de cujos interesses, 
por serem indisponíveis, não se opera a preclusão. Liminar deferida, para suspender o 
trâmite de procedimento requisitório de pagamento. Agravo de instrumento 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 ao agravo, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 16 de março de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Trata-se de agravo de instrumento, com pedido 
de medida liminar, em que o Município de João Pessoa – PB pede tutela judicial que 
suste o trâmite de precatório requisitório de pagamento de indenização decorrente de 
desapropriação, argumentando que não foi regularmente intimado para se pronunciar 
sobre as atualizações do respectivo valor. Alega o agravante que o douto Juiz 
monocrático denegou o pedido de paralisação do requisitório, sob o fundamento de que o 
DL 3.365/41 (Lei das Desapropriações) não contempla a intimação pessoal da Fazenda 
Pública nas ações sob a sua regência, tal como acontece com a Lei das Execuções 
Fiscais (Lei nº 6.830/80). 
Liminar deferida, fls. 44/45, 
 Apesar de os agravados responderem ao agravo de instrumento, fls. 53, apresentaram 
petição de recurso especial, fls. 57/58, sendo julgado deserto, fls. 89. 
Após baixa à Vara de origem, o MM. Juiz Federal da 3ª Vara da Paraíba determinou a 
subida dos autos para este colendo Tribunal, vez que não fora julgado o agravo de 
instrumento. 
É o relatório. Peço dia para julgamento. 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): Transcrevo a decisão proferida pelo 
ilustre Juiz Napoleão Maia, que me substituiu na relatoria deste agravo de instrumento, o 
qual adoto como razão de decidir, fls. 44/45: 
 “A análise restrita ao propósito da tutela initio litis revela o fumus boni iuris, porquanto a 
falta de participação do Ente Público, na atualização do valor de sua obrigação, poderá 
acarretar distorção do quantitativo e a sua ausência não há de converter em certo o que 
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for errôneo, em justo o que for excessivo, em devido o que for indébito. 
A jurisprudência dos Tribunais do País já assentou que o erro não transita em julgado.  
 Quanto ao periculum in mora, dou-o igualmente presente, pois se a parte tiver de pagar o 
valor integral apurado e depois se verificar que havia erro ou demasia no cálculo, será 
complexa a repetição do indébito, que demandará ação cognitiva, com os seus tão 
conhecidos percalços e custos”. 
Com estas considerações, dou provimento ao agravo de instrumento. 
É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 17.630-PE 
Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Agravante: L. G. M. LIMA LTDA. 
Agravada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. CARLA RIO LIMA MORAES DE MELO E OUTROS (AGRTE.) 

EMENTA: 
Processual Civil e Tributário. Multa de 300% do valor da mercadoria desacompanhada de 
documentação fiscal. Eliminação por lei superveniente. Aplicação retroativa. Liminar que 
se concede para o efeito de sustar a exigência da penalidade no valor fixado, ressalvada 
a eficácia da ordem no sentido da regularização da escrita do contribuinte. Agravo de 
instrumento parcialmente provido. 

ACORDÃO 
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 ao agravo para conceder a liminar tão-somente para sustar a exigibilidade da 
multa de 300%, ressalvada a possibilidade de revisão do ato fiscal para aplicação de 
penalidade adequada e mantida, no mais, a obrigação acessória indicada no ato da 
infração, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas, que 
integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 25 de março de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 

RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: L. G. M. Lima Ltda. agrava de instrumento, 
com pedido de liminar substitutiva, contra decisão que denegou liminar para impedir 
inscrição em dívida ativa e suspender a exigência de crédito tributário. Alega, em resumo, 
que a multa imposta no auto de infração tem caráter confiscatório e se baseou nos arts. 3º 
e 4º da Lei nº 8.864/94, que foram revogados pela Medida Provisória nº 1.602/97, 
convertida na Lei 9.532/97. 
Liminar denegada, fls. 54 
 É o relatório. Peço dia para julgamento. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A multa equivalente a 300% do valor 
das mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal foi aplicada com base no 
disposto nos arts. 3º e 4º da Lei 8.846/94, verbis: 
 "Art. 3º. Ao contribuinte, pessoa física ou jurídica, que não houver emitido a nota fiscal, 
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recibo ou documento equivalente, na situação de que trata o art. 2º, ou não houver 
comprovado a sua emissão, será aplicada a multa pecuniária de trezentos por cento 
sobre o valor do bem objeto da operação ou do serviço prestado, não passível de 
redução, sem prejuízo da incidência do imposto sobre a renda e proventos de qualquer 
natureza e das contribuições sociais. 
Parágrafo único - Na hipótese prevista neste artigo, não se aplica o disposto no art. 4º da 
Lei 8.218, de 29 de agosto de 1991. 
Art. 4º. A base de cálculo da multa de que trata o art. 3º será o valor efetivo da operação, 
devendo ser utilizado, em sua falta, o valor constante da tabela de preços do vendedor, 
para pagamento à vista, ou o preço de mercado". 
A MP 1.602/97. convertida na Lei 9.532/97, revogou tais disposições. 
A multa aplicada perdeu a sua base legal, daí porque não poderá o respectivo valor ser 
inscrito em divida ativa, mas a lei nova não desobriga o contribuinte de cumprir a segunda 
imposição constante do auto de infração, qual seja a de regularizar a sua situação fiscal, 
emitindo as notas fiscais no prazo de 24 horas e efetuando os conseqüentes registros das 
operações em seus livros contábeis e fiscais (fls. 39). 
Por essas razões, dou provimento parcial ao agravo, para conceder a liminar, tão-
somente para sustar a exigibilidade da multa de 300%, ressalvada a possibilidade de 
revisão do ato fiscal para aplicação de penalidade adequada, e mantida, no mais, a 
obrigação acessória indicada no auto de infração. 
É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 20.681-AL 
Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Agravante: MECÂNICA PESADA CONTINENTAL S/A 
Agravada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. EDMILSON BANCILLON DE ARAGÃO E OUTROS (AGRTE.) 

EMENTA: 
Processual Civil. Apelação interposta mediante petição enviada pelos correios. 
Inaplicabilidade da regra do § 2º do art. 525, CPC, que diz respeito apenas ao agravo de 
instrumento. Incidência do art. 506, parágrafo único, CPC. Intempestividade 
caracterizada. Agravo improvido. 

ACÓRDÃO 
 Vistos, relatados e examinados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento ao agravo, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 30 de março de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES – Relator 

RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Trata-se de agravo de instrumento contra 
decisão que não recebeu o recurso de apelação interposto pela agravante, determinando 
o seu desentranhamento, face à intempestividade. 
Sustenta a agravante que teve ciência da sentença proferida pelo MM. Juiz a quo no dia 
25 de novembro de 1998, mesmo dia em que foi publicada no Diário de Alagoas. 
Transcorridos 15 dias da publicação da sentença, no dia 09 de dezembro de 1998, enviou 
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seu recurso de apelação através de carta registrada com aviso de recebimento, no 
entanto, aduz que o recurso só fora juntado aos autos do processo 33 dias após o término 
do prazo, daí a declaração de intempestividade do juiz a quo ( fls. 10). 
A Fazenda Nacional apresentou resposta ( fls. 50/55). 
É o relatório. Peço dia para julgamento. 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): Busca a agravante o apoio do 
princípio do aproveitamento da forma, para elidir a intempestividade da apelação 
interposta mediante carta registrada com aviso de recebimento. 
Dispõe o parágrafo único do art. 506, CPC: 
 "No prazo para a interposição do recurso, a petição será protocolada em cartório ou 
segundo a norma de organização judiciária, ressalvado o disposto no art. 524". 
A ressalva se faz, portanto, apenas quanto ao agravo de instrumento, daí a regra do § 2º 
do art. 525, que tem por finalidade, ao permitir a interposição por carta, evitar a imposição 
do deslocamento do advogado da parte, já que o agravo é dirigido diretamente ao 
tribunal. Já a apelação se dirige ao juízo em que tramita o feito, inexistindo qualquer razão 
lógica para a extensão do permissivo excepcional. 
A simples postagem da petição recursal não atende ao requisito da interposição do 
recurso com entrega em cartório ou em outro local especificado em norma de organização 
judiciária. 
Por essas razões, nego provimento ao agravo. 
 

AGRAVO REGIMENTAL N. 18.646-SE 
Relator: O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Agravados: DER/SE - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE  RODAGEM - SE, INSTITUTO 
  BRASILEIRO DO MEIO  AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 
RENOVÁVEIS –  
  IBAMA,  ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE  – ADEMA E 
ESTADO  
  DE SERGIPE 
Advogados: DRS. GILBERCY MENDES CAMINHA E OUTROS, JOSÉ  LACERDA E LUIS 
ALVES DE 
  MORAES REGO E OUTROS  (AGRDOS.) 

EMENTA: 
Administrativo. Processual Civil. Agravo regimental. Paralisação de obras em orla 
marítima ao fito de neutralizar qualquer perspectiva de lesão ao meio ambiente. 
1. Não se patenteando, de plano, a evidência de lesão ou a perspectiva concreta de que 
venha a ocorrer dano ambiental, nem a infringência aberta à legislação protetiva do meio 
ambiente, não se demonstra convinhável a paralisação das obras em orla marítima do 
litoral de Sergipe - estrada que une a Praia de Atalaia à rodovia José Sarney. 
2. Agravo regimental improvido. 

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

RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO: Contra a decisão que indeferiu o pedido de 
outorga, em caráter de substituição, de liminar com vistas à sustação das obras do 
“Projeto Orla Ill", em Aracaju (SE), trecho compreendido entre as praias de Atalaia e 
Aruana, insurge-se o Ministério Público, via de agravo regimental, sob influxo de razões 
que se espelham na seguinte ementa: 
 “Merece reforma a r. decisão de fls. 53, dos autos deste agravo, por meio da qual o seu 
ilustre prolator negou-se a conceder a liminar substitutiva, para o fim de ser paralisada a 
construção de estrada em área de restinga, considerada por lei como mata atlântica - 
reserva ecológica - e ainda essa obra situada em terreno de marinha e a menos de 300 m 
da linha máxima de preamar, o que é proibido por lei. 
Entendeu o MM. Juiz Relator convocado devesse ser prestigiada a decisão do primeiro 
grau, sem observar a presença da fumaça do bom direito e do perigo na demora.  
 O agravante regimental demonstra, nestas razões, que dito pronunciamento, data venia, 
não merece subsistir. 
O MM. Juiz Federal de primeiro grau, após realizar inspeção judicial, no local da obra 
questionada, chegou à conclusão de existir degradação ambiental de pouca monta, não 
implicando na necessidade de realização de EIA/RIMA. 
No entanto, a conceituação legal de restinga e a exígua distância da linha de preamar 
máxima onde se encontra a dita obra questionada obrigam a realização do estudo de 
impacto ambiental, porque a lei - desde a Constituição Federal e até chegando às 
Resoluções do CONAMA - exige a feitura do citado estudo, e ainda assegura a 
intocabilidade da área em referência. 
Porque estão presentes a fumaça do bom direito e o perigo na demora, o MPF, nesse 
segundo grau de jurisdição federal, vem insistir na concessão de liminar substitutiva, na 
forma idêntica àquela pedida perante o juízo da 2ª Vara Federal-SE”. 
É, no que importa, o relatório. 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): A medida que se pretendia obter 
junto ao Juízo singular tinha por fundamentos os seguintes: a) falta de licenciamento 
adequado para a realização das obras relativas ao “Projeto Orla III” (o Estudo do Impacto 
Ambiental - EIA e o Relatório de Impacto do Meio Ambiente - RIMA); b) falta de cessão da 
área adequada; c) desatendimento à condição número dois da licença ambiental 
concedida pela ADEMA; d) falta de autorização para supressão de mata atlântica. 
Após a inspeção judicial realizada no Juízo a quo, proferiu-se decisão na qual foram 
refutados, um a um, cada argumento suscitado ao fito da suspensão dos trabalhos em 
curso. 
Do decisum, adoto como razões de decidir os seguintes excertos: 
 "Com relação à primeira alegação: o art. 225, § 1º, CF, refere-se à exigência, na forma da 
lei, de estudo prévio de impacto ambiental quando se trata de obra ou atividade 
potencialmente causadora de significativa degradação ambiental. 
Notório que o estudo prévio de impacto ambiental se destina a obra ou atividade 
potencialmente causadora de significativa degradação ambiental. A inicial aponta dois 
problemas futuros, fls. 13, continuando a obra como está sendo realizada: a maré alta e o 
carreamento de areia para o leito da pista. Mais tarde, o DER/SE será submetido à 
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seguinte alternativa: ou contempla a destruição da pista pela força da maré e pelo 
soterramento, ou destrói mais ainda o meio ambiente, fazendo uma intervenção mais 
trágica e enchendo a pista de pedregulhos, como está fazendo, atualmente, na Coroa do 
Meio. Trocará, então, restinga e dunas por restos de asfalto e contenções de pedra, fls. 
13. Ou seja, as conseqüências apontadas não se arrolam como de significativa 
degradação ambiental, independentemente de maiores estudos”. 
E prossegue o ilustrado juiz a quo: 
 “Não é toda ação ou atividade que cortando restinga ou derrubando dunas causa impacto 
ambiental, sobretudo porque, a teor do CONAMA, considera-se impacto ambiental 
qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, 
causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas 
que, direta ou indiretamente, afetam: I – a saúde, a segurança e o bem-estar da 
população; II – as atividades sociais e econômicas; III – a biota; IV - as condições 
estéticas e sanitárias do meio ambiente; V – a qualidade dos recursos ambientais (fls. 
476-477). 
A significativa degradação ambiental se transmuda em impacto ambiental quando seu 
círculo de atividade causa alguma conseqüência danosa. A degradação ambiental deve 
ser vista sob dois ângulos, em conjunto: (1) a retirada das dunas ou a supressão de 
vegetação e (2) a conseqüência causada numa esfera que afeta alguma das matérias que 
o CONAMA indica, isto é, a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as 
atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéficas e sanitárias do meio 
ambiente, a qualidade dos recursos ambientais. O Plano de Manejo Ambiental, fls. 175-
219, aponta, para cada atividade ora combatida, os impactos gerados, fls. 189.  
 Não os qualifica, em nenhum trecho, de significativa degradação ambiental, Ao contrário, 
indica soluções para a recomposição ambiental de áreas degradadas, fls. 192-197, e para 
a atenuação do impacto da terraplenagem sobre as dunas, fls 201-204. O parecer técnico 
n. 13/97, fls. 220-229, também aponta as medidas de proteção para a área durante a fase 
de implantação do projeto, fls. 224, medidas de proteção para a área na fase de 
desmobilização, fls. 225-228. O parecer nº 01/97, fls. 281-283, também apresenta um 
plano de manejo ambental, fls. 283”. 
E, na seqüência, giza-se: 
 “Os três estudos evidenciam que a estrada não causa significafiva degradação ambiental. 
Não há, ante o panorama vivido, necessidade de estudo do impacto ambiental”. 
Ao analisar a segunda das alegativas (a falta de cessão da área adequada – art. 41 da 
MP 1.567, destacou-se ser: 
 “... necessário, antes e acima de tudo, ver o impacto ambiental como motivador para 
tanto. A reserva de áreas necessárias à gestão ambiental, à implantação de projetos 
demonstrativos de uso sustentável dos recursos naturais e dos ecossistemas costeiros, 
leva em conta a compensação por impactos ambientaís. A mola mestra é o impacto 
ambiental, que, no caso, não foi demonstrado em nível científico, apoiado em estudos 
técnicos comprovadores de que a estrada irá provocar signicativa degradação ambiental 
ou qualquer impacto ambiental”. 
E ao enfrentar a terceira das alegações, assim posicionou-se o juiz a quo: 
 “Com relação à terceira alegação, falta de cumprimento da segunda condição do 
ADEMA, ou seja, a obra só poderia começar após a concessão de licença de supressão 
de vegetação pelo IBAMA, fls. 14, pela sua interligação com a quarta, isto é, falta de 
autorização para supressão de mata atlântica, devem ser examinadas conjuntamente. 
Em ponto central a Mata Atlântica, a ela consideradas as restingas, cf. art. 3º do Decreto 
750, de 19.02.1993. A concessão de licença exigida se esbarra em três aspectos: o 
primeiro liga-se ao fato de o art. 1º do decreto em pauta proibir a supressão dessa 
vegetação em estado primário ou em estágios avançado e médio de regeneração. A 
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inicial apenas aponta ser mata atlântica, mas não indica se a vegetação se encontra em 
estado primário ou em estágios avançado e médio de regeneração. O segundo refere-se 
ao impacto ambiental, mencionado no final do parágrafo único do art. 1º. O impacto 
ambiental não foi demonstrado em termos práticos, via estudos devidos e científicos, em 
caráter incontroverso. O terceiro abraça o fato de a inicial não classificar a vegetação ali 
encontrada, vegetação aliás rasteira, constituída de salsa d'água, salsa de leite, 
acariçoba, indivíduos jovens de mangue vermelho, touceiras de guaruju, maracujá-mirim-
da-praia, guizo de cascavel, cardo da praia, feíjão de pomba, perpétua, amor agarrado, 
fls. 291, em que categoria se encontra dentro do art. 3º, idem. 
Não bastasse, a supressão pode ocorrer, quando necessária à execução de obras, 
atividades ou projetos de utilidade pública ou interesse social, cf. parágrafo único do art. 
10 do Decreto 750. As exigências para tanto se situam no plano formal que, em qualquer 
tempo, podem ser supridas. Dentro das alegações elencadas na inicial, como motivadoras 
da liminar, nenhuma com consistência suficiente para fundamentá-la. Assim, indefiro a 
liminar”. (São meus os sublinhados). 
O equilíbrio entre a exploração racional dos recursos naturais e a adequada proteção ao 
meio ambiente é questão fáctica de equação nem sempre fácil. 
Mas sem perder de vista o “pano de fundo” que ilustra a questão jurídica trazida a tomo, 
estou em que, no caso sob enfoque, sem prejuízo de fazer averbar a vênia habitual aos 
posicionamentos discrepantes, não se demonstra convinhável determinar a paralisação 
das obras em andamento, isso porque, consoante desponta das notas adrede 
consignadas - juízo de valor formulado a partir de convicções firmadas com espeque em 
inspeção judicial -, não se desvenda, ao menos por enquanto, a alegada infringência, quer 
às normas que regulam a proteção ambiental, quer ao próprio meio ambiente, cuja 
agressão - cuidado louvabilíssimo - se busca evitar que ocorra. 
Fundado nessas razões e sem prejuízo do reexame da matéria, ao instante da apreciação 
definitiva do recurso, nego provimento ao agravo regimental. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 32.395-CE 
Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: FRANCISCO VILEBALDO DE CASTRO MONTEIRO 
Apelada: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO DO  CEARÁ 
Advogados: DRS. FRANCISCO VILEBALDO DE CASTRO MONTEIRO  (APTE.) E JOSÉ  
  ADRIANO PINTO E OUTROS (APDA.) 

EMENTA: 
Administrativo. Anulação de eleição para o biênio 93/94 da seccional da OAB no Ceará. Sentença 
que julgou o autor parte ilegítima. 
1. Para que se possa figurar no pólo ativo da ação, indispensável a legitimidade decorrente do 
interesse de agir. É que, “o mero interesse cívico na observância da Lei não legitima o exercício do 
direito de ação” (RJTJRS 57:132). 
2. 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, 15 de dezembro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS – Relator 
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RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Francisco Vilebaldo de Castro Monteiro ajuizou ação ordinária 
contra a OAB - Ordem dos Advogados do Brasil, visando à anulação da eleição da seccional 
cearense da entidade, realizada em 27.11.92, para o biênio 93/94. 
Na inicial da ação, alega o autor, em suma, que dentre os eleitores, além dos advogados 
militantes, votaram aqueles que nunca advogaram e até advogados impedidos. Pugna, por fim, 
que seja observada a lei e, com a anulação do pleito, seja realizado outro em conformidade com 
ela. 
Contestação apresentada pela OAB (fls. 18/42), onde sobressai preliminar de ilegitimidade ativa, 
falta de interesse processual , preclusão, litigância de má-fé, ausência de prova, e, no mérito, a 
inexistência de qualquer direito em prol do autor. 
Impugnação (fls. 90/97). 
O MM. Juiz Federal da 5ª Vara da Seção Judiciária do Ceará, Dr. Geraldo Apoliano, hoje com 
assento neste eg. TRF, extinguiu o processo sem julgamento do mérito, em face da ilegitimidade 
da parte autora, com fundamento no art. 267, VI, do CPC. 
Condenou, ainda, o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por 
cento) do valor dado à causa. 
Inconformado, apela o autor, sustentando, em síntese, ter interesse processual na demanda, 
devendo a sentença ser reformada para que seja apreciado o mérito. 
Com as contra-razões, vieram-me os autos conclusos por distribuição. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Como se verifica, a questão cinge-se em saber se o 
autor tem ou não legitimidade ativa para propor a ação de anulação da eleição realizada pela 
Seccional da OAB no Ceará, em 27.11.92, para o biênio 93/94. 
À evidência que a questão de mérito, no caso de ser admitida a legitimação, terá de ser dirimida 
pelo Juiz de primeiro grau, para que não seja contrariado o princípio do duplo grau de jurisdição. 
A sentença, para declarar o autor carecer de ação, está assim fundamentada: 
“17. Passo ao exame das preliminares. Diz-se, por primeiro, não ter o a. legitimidade ad causam; é 
que: não disputou o pleito, não se acha investido de poderes para representar os advogados dos 
quais se faz porta-voz, defende interesses difusos e, o simples anseio cívico de ver cumprida a lei, 
lhe não confere interesse para demandar em Juízo. 
18. Mas o a. sustenta ser parte legítima porque é dever do advogado defender a ordem jurídica e a 
Constituição da República, pugnar pela boa aplicação das leis e rápida administração da Justiça, e 
contribuir para o aperfeiçoamento das instituições jurídicas, consoante deflui do art. 87 da Lei nº 
4.215, de 1963 (fls. 91). 
19. Com a ação está, pois, a defender a ordem jurídica, pugnando pela boa aplicação das regras 
concernentes aos lídimos interesses não apenas da classe dos advogados mas de toda a Nação 
(fls. 91). 
20. Embora os interesses de que cogitam os autos não sejam individuais, exclusivos do autor, mas 
de toda a classe dos Advogados, por força desta última realidade não deixam de atribuir-lhe a 
energia processual para que, sozinho, porque muitos se escusaram, pleitear a declaração do ato 
que é nulo por investir contra a lei (fls. 91). 
21. Delineada a divergência, cumpre definir por primeiro qual a natureza do interesse que o a. 
intenta defender em Juízo. Isto se faz necessário porque o problema da legitimidade ad causam 
está, no caso, indissociavelmente vinculado ao próprio interesse em disputa. 
............................................................................................................ 
31. O interesse processual em disputa - o de ver cumprida a Lei, desrespeitada pela ré, segundo o 
a. - é de todos os Advogados, de toda a Nação (réplica - fls. 91). 
32. Não se cuida, portanto, de interesse exclusivamente próprio, senão que de terceiros, alheio, 
coletivo. Ora, o a. vindica como seu (e não como alheio), interesse de terceiros; mas só teria 
legitimidade para agir, se a tanto legalmente autorizado. 
33. Essa autorização legal não existe, quanto a isso não há dúvida. Como não existe, é forçoso 
reconhecer, tal como faço, que o a. não detém legitimidade para ocupar o pólo ativo da relação 
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processual. 
34. Imaginando-se que fosse possível transmudar, de ofício, a ação proposta em mandado de 
segurança coletivo, a titularidade do pólo ativo da demanda, ainda assim, não poderia ser ocupada 
pelo autor. 
35. Tampouco haveria forma de determinar-se a conversão, em ação popular, da declaratória 
ajuizada: o provimento reclamado não objetiva defender o patrimônio público (a Lei não conferiu ao 
juiz competência para alterar, sponte sua, os limites objetivos da demanda). 
36. E para as demais ações disponíveis para a defesa dos ‘interesses difusos’ - embora deles não 
se cogite no caso sob enfoque - (ver Lei nº 7.347/85, com as alterações introduzidas pela Lei nº 
8.078/90) a titularidade ativa tampouco ficou legalmente reservada ao particular. 
37. Mas .., e o interesse do próprio a. (admita-se, ad argumentandum tantum, que o de ver 
cumprida a Lei fosse exclusivamente dele) o não legitimaria para ocupar o pólo ativo da relação 
processual ? 
38. Não ! É que aí falta o interesse de agir (e a própria legitimidade ad causam): 
‘O mero interesse cívico na observância da lei não legitima o exercício do direito de ação’ (RJTJRS 
57:132 apud Arruda Alvim - Manual de Direito Processual, vol. I, 2ª ed. p. 243, RT, São Paulo, 
1986). 
39. Constatada a ilegitimidade da parte a., cumpre-me reconhecê-la carecedora de ação, e, de 
conseqüência, extinguir o processo sem exame do mérito; isso o que faço com espeque no inciso 
VI do art. 267 do Código de Processo Civil....” (fls. 106/111). 
Vejo a sentença como irrepreensível, daí adoto as suas razões de decidir. 
Com efeito, embora justa a preocupação do autor com a observância da Lei pela ré, inexiste 
interesse de agir, porque “o mero interesse cívico na observância da lei não legitima o exercício do 
direito de ação”, como ficou demonstrado no decisum. 
Tivesse o autor demonstrado ser titular de pretensão de direito substancial contrariada pela ré, aí 
sim sobressairia o interesse de agir. Contudo, não é o que ocorre na hipótese vertente. 
Com essas considerações, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 76.702-PE  
Relator: O SR. JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE 
Apelante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Apelada: ANTÔNIA ALVES DA SILVA 
Advogados: DRS. LUIZ CORREIA SALES E OUTROS (APTE.) E LÚCIA  MARIA CUSTÓDIO 
  DE MELO (APDA.) 

EMENTA: 
Civil. Reparação de dano. Correntista da CEF que utilizou quantia depositada por 
equívoco em sua conta de poupança. Erro para o qual não concorreu. Subsistência da 
obrigacão de devolver. Apelação provida. 
1. A ré não colaborou para a ocorrência do depósito equivocado de dinheiro em sua conta 
de poupança, responsabilidade essa imputada unicamente à própria CEF, não 
merecendo, portanto, ser punida pelo fato. 
2. Por outro lado, subsiste a obrigação da ré de devolver os valores de que se utilizou, 
após compensadas as quantias já retidas pela CEF, tudo devidamente atualizado pelos 
índices oficiais de correção monetária e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) 
ao mês, a partir da citação. 
3. Apelacão provida. Honorários advocatícios em favor da CEF à base de 10% (dez por 
cento) sobre o valor da ação. 

ACÓRDÃO 
 Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
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Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, dar provimento à 
apelação, na forma do relatório, voto e das notas taquigráficas constantes dos autos, que 
ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 4 de março de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE - Relator 

RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE: Trata-se de apelação de sentença 
que julgou improcedente o pedido de indenização formulado pela CEF em face da ré, que, 
segundo noticiado nos autos, utilizou-se de recursos depositados por engano em sua 
conta de caderneta de poupança, aberta naquela instituição de crédito. 
Em suas razões recursais, a CEF defende ter a ré agido de má-fé, porquanto sabia que 
os valores existentes em sua conta não lhe pertenciam, razão por que requer a reforma 
total do decisum. 
Sem contra-razões. 
Regularmente processado o recurso, subiram os autos a este Tribunal, onde vieram-me 
conclusos. 
Dispensada a revisão (Regimento Interno, art. 30, IX). 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE (Relator): A Caixa Econômica Federal 
requer a reforma da sentença recorrida, de forma a que a ré seja condenada a indenizá-la 
pelos prejuízos decorrentes da utilização de recursos equivocadamente depositados em 
sua conta de caderneta de poupança. 
Afirma a CEF que a demandada agiu de má-fé, porquanto, apesar de cientificada do erro 
cometido pelo seu preposto e de que deveria providenciar o reembolso aos cofres do 
banco dos valores utilizados, recusou-se a fazê-lo. 
A pretensão reformista da CEF merece prosperar apenas em parte.  
Com efeito, como bem salientou o MM. Juiz Federal sentenciante, o erro partiu de 
preposto do próprio banco, que depositou na conta de caderneta de poupança da ré 
quantias que não lhe pertenciam. Como asseverou o ilustre Magistrado, "(... ) ninguém 
pode ser responsabilizado por erro conseqüente de erro de outrem e beneficiar esse 
outrem em detrimento daquele”. (Fls. 28). 
É óbvio que a correntista-ré não colaborou para que fosse depositado em sua caderneta 
de poupança qualquer valor além dos CZ$ 10.000,00 (dez mil cruzados) que utilizou para 
a abertura da conta de investimento. 
Por outro lado, também é óbvio que a ré sabia ser impossível ter a sua pequena aplicação 
rendido 10 (dez) vezes o seu valor, no curto período de menos de 1 (um) mês. 
Com efeito, mesmo reconhecendo tratar-se de pessoa de pouca cultura, a correntista 
sabia ler e escrever, conforme se depreende dos diversos documentos por ela assinados 
e que constam dos autos. 
Dessa forma, é irrazoável e inaceitável, data venia das opiniões contrárias, entender-se 
que a ré não tivesse condições de compreender, a partir da simples verificação do extrato 
mensal que era enviado a sua residência, que os CZ$ 100.000,00 (cem mil cruzados) que 
ali apareciam, em verdade, não lhe pertenciam. 
Ademais, a ignorância acerca da propriedade do dinheiro usado pela ré não a exime da 
responsabilidade pela sua devolução, uma vez constatada a verdadeira identidade do 
proprietário. 
Entendo, assim, que a ré, apesar de não merecer ser punida por erro cometido pela 
própria instituição financeira autora, não pode ficar isenta da obrigação mínima de 
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devolver os valores de que se utilizou mesmo sabendo que não lhe pertenciam. 
Verifico, outrossim, que esse foi exatamente o pedido formulado na inicial pela CEF, que 
omitiu-se de requerer a condenação da ré em perdas e danos, ou em qualquer outra 
penalidade equivalente, resumindo-se a pedir a devolução da diferença relativa à quantia 
de que utilizou-se a demandada, após a compensação do saldo ainda existente em sua 
poupança. 
Tenho, assim, como imperiosa a reforma da decisão recorrida, de forma a condenar a ré a 
devolver à CEF o saldo da quantia indevidamente depositada em sua conta de poupança, 
devidamente atualizado pelos índices oficiais de correção monetária, acrescido de juros 
de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e honorários advocatícios de 
10% (dez por cento) sobre o valor da causa. 
Ante o exposto, dou provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 92.731-PE  
Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: UNIÃO FEDERAL 
Apelados: PAULO FRASSINETE NEVES FERREIRA E OUTROS 
Advogados: DRS. ROSÂNGELA MARIA CROCCIA MACEDO (APTE.) E CARLOS XAVIER 
  BRASILEIRO (APDOS.) 

EMENTA: 
Administrativo e Processual. Embargos. Caução em execução provisória de sentença em 
mandado de segurança que determina enquadramento de funcionários. Desnecessidade. 
- Não há necessidade de prestar-se a caução prevista no art. 588 do CPC, no caso de 
execução provisória de sentença proferida em MS que manda enquadrar, em funções 
assemelhadas e de nível equivalente, servidores de autarquia extinta, porque, na 
hipótese, não há como se vislumbrar a possibilidade de prejuízo material para o ente 
público. 
- Apelação e remessa oficial improvidas. 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento à apelação e à remessa, nos termos do relatório, voto e 
notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 11 de março de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 

RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: A União Federal opôs embargos à execução 
provisória de sentença, proferida em mandado de segurança, que concedeu aos 
apelados, ex-fiscais de tributos de Açúcar e Álcool, do extinto Instituto do Açúcar e do 
Álcool, o direito de serem aproveitados no cargo de Auditor Fiscal do Tesouro Nacional, 
consoante determinado pelo Decreto nº 474/92, sentença esta que, em parte, foi 
confirmada por esta Corte. 
Alegou que, em se tratando de execução provisória, necessária seria a prestação de 
caução, conforme determinado pelo art. 588 do CPC. 
Os embargos foram impugnados e, ao final, o MM. Juiz de primeiro grau proferiu 
sentença, julgando-os improcedentes. 
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A União apelou e os ora embargados ofereceram contra-razões. Os autos subiram a esta 
Corte. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Em sua escorreita sentença, o douto Juiz a 
quo assim ponderou a matéria: 
"... cuida-se de decisão em mandado de segurança, cuja sentença de primeiro grau já 
tinha força executiva imediata por sua própria mandamentalidade, defluente também do 
art. 12 da lei específica, tanto mais agora que confirmada pelo v. acórdão da colenda 
Corte Regional. 
Em posicionamento escorreito, não haveria sequer de falar em execução provisória 
através de carta de sentença: veículo suficiente já foi a sentença mesma. 
Por outro lado (...), ainda que cumprimento provisório do julgado implicasse dispêndio 
extraordinário à executada/União Federal, ou disto lhe possa advir prejuízo, a tanto se 
explicando a aventada caução, releva concorrer, à espécie, o disposto no art. 46 da Lei 
8.112/90, que representa garantia suficiente de reversão ao status quo ante - que é o 
escopo da garantia preconizada”. 
Penso que assiste absoluta razão ao Juízo monocrático. Ademais, não vejo qual o 
prejuízo que poderia advir à apelante no caso de vir a ser revertido o novo 
enquadramento funcional dos apelados, visto que são servidores de nível superior da 
própria apelante, concursados e treinados, todos eles dotados de vasta experiência na 
fiscalização de tributos, eis que este era o seu munus na importante e tradicional 
autarquia federal, agora extinta, onde antes desempenhavam as suas relevantes funções. 
Prejuízo para a apelante haveria em se deixando referidos servidores em disponibilidade, 
auferindo seus vencimentos em casa e sem prestar qualquer serviço em troca. Seria não 
somente um desperdício mas um verdadeiro contra-senso, sobretudo num momento onde 
premente se faz a necessidade de um fortíssimo ajuste fiscal nas contas públicas, não 
somente cortando despesas mas aumentando a arrecadação, a fim de que o País possa 
enfrentar com sucesso a enorme crise financeira internacional, que hoje ameaça até 
mesmo as mais sólidas economias do mundo, como é o caso do Japão. 
No caso presente, não somente inexiste possibilidade de prejuízo para a apelante como, 
ainda que tal possibilidade existisse, estaria ela perfeitamente acobertada pelo disposto 
no art. 46 da Lei nº 8.112/90, donde despiciendo é cuidar-se, na hipótese, da caução 
estatuída pelo art. 588 do CPC. 
Enfim, acrescento que o processo cognitivo foi objeto de apreciação do eg. Supremo 
Tribunal Federal, cuja decisão transitou em julgado, mantendo o decisum exeqüendo. 
Com essas considerações, meu voto é no sentido de confirmar a sentença apelada e 
negar provimento à apelação e à remessa oficial, tida como interposta. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 93.012-RN 
Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelantes: JOÃO DE DEUS DE MORAIS E OUTROS 
Apelada: FNS - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE  
Advogados: DRS. RAULINO SALES SOBRINHO E OUTRO (APTES.) E  FERNANDO TELES 
DE 
  PAULA LIMA E OUTROS (APDA.) 

EMENTA: 
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Administrativo. Ação ordinária. Servidores da Fundação Nacional de Saúde. Pagamento 
de diárias. Deslocamentos não eventuais em razão do exercício do cargo. Incabimento. 
Pagamento de indenização. Exegese do art. 16 da Lei nº 8.216/91.  
1. Não fazem jus ao pagamento de diária por deslocamento permanente, não eventual, 
decorrente do exercício do cargo, os servidores da FNS. 
2. In casu, cuida-se de indenização, nos termos do art. 16 da Lei nº 8.216/91. 
3. Precedentes da Turma (AC nº 103.915-RN, Rel. Juiz Ridalvo Costa, julg. 17.10.96, 
unân.). 
4. 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, 17 de dezembro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: João de Deus de Morais e outros ajuizaram ação 
ordinária contra a FNS - Fundação Nacional de Saúde, objetivando a percepção do 
pagamento de diárias, de acordo com o art. 58 da Lei nº 8.112/90, e de indenização, na 
forma do art. 16 da Lei nº 8.216/91, relativas aos deslocamentos de sua sede de trabalho 
para qualquer outro ponto do território nacional e quando o deslocamento for realizado na 
zona não urbana de sua sede de trabalho, para exercer atividades de combate e controle 
de endemias, saneamento básico e pesquisas, tudo com efeito retroativo a 
setembro/1991. 
Contestação apresentada, onde fica salientado que os autores já foram devidamente 
pagos com a verba denominada indenização do art. 16 da Lei nº 8.216/91, não fazendo 
jus às diárias.  
O MM. Juiz Federal da 2ª Vara da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte julgou 
improcedente o pedido, por entender que “se o afastamento da sede funcional do servidor 
público apresenta caráter permanente, a ele não são devidas diárias, mas sim 
indenizações”. Condenou, ainda, os autores no pagamento das custas e honorários 
advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. 
Inconformados, recorrem os autores, sustentando, entre vários argumentos, que fazem 
jus às diárias, uma vez que a exigência do deslocamento não faz parte do cargo exercido. 
Pugnam, alfim, pela reforma do decisum. 
Sem as contra-razões, vieram-me os autos, conclusos por distribuição. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): A questão nuclear deste processo cinge-se 
ao pagamento de diária por deslocamento de servidor da FNS. 
Dispõe o art. 58 da Lei nº 8.112/90: 
“O servidor, que, a serviço, se afastar da sede em caráter eventual ou transitório, para 
outro ponto do território nacional, fará jus a passagens e diárias, para cobrir as despesas 
de pousada, alimentação e locomoção urbana. 
Parágrafo 1º. A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade 
quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede. 
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Parágrafo 2º. Nos casos em que o deslocamento da sede constituir exigência permanente 
do cargo, o servidor não fará jus a diárias”. 
Como se pode notar, para a concessão de diária há o pressuposto de que o servidor se 
afaste da sede em caráter eventual ou transitório. 
Doutra parte, se o deslocamento da sede constituir exigência permanente do cargo, o 
servidor não fará jus a diárias. 
A sentença, em seus fundamentos, asseverou: 
“... o trabalho dos agentes de saúde pública e dos guardas de endemias é realizado 
diretamente junto às comunidades, fiscalizando e vistoriando as condições de 
saneamento e higiene, podendo exigir, inclusive, permanência no interior do país e 
prestação de serviços noturnos e nos domingos e feriados. 
........................................................................................................ 
Assim, passam o dia laborando junto às comunidades circunvizinhas, desenvolvendo 
trabalho de importante relevância para a saúde pública brasileira, retornando às suas 
sedes no final do expediente. 
O desempenho de tal atividade exige o deslocamento constante da base de trabalho, 
razão pela qual, no estrito desempenho de suas funções, os suplicantes não fazem jus a 
diárias (art. 59, Lei nº 8.112/90)”. (133/135). 
Evidentemente que seria no mínimo injusto o não pagamento de uma ajuda financeira 
para recompor as despesas extras acarretadas aos servidores pelo exercício da função 
em suas viagens. 
Esta situação foi devidamente regularizada com o advento da Lei nº 8.216/91, que 
instituiu uma indenização substitutiva das diárias, como se pode depreender do seu art. 
16, in verbis: 
“Será concedida, nos termos do regulamento, indenização de Cr$ 4.200,00 (quatro mil e 
duzentos cruzeiros) por dia, aos servidores que se afastarem do seu local de trabalho, 
sem direito à percepção de diária, para execução de trabalhos de campo, tais como os de 
campanhas de combate e controle de endemias; marcação, inspeção e manutenção de 
marcos decisórios; topografia, pesquisa, saneamento básico, inspeção e fiscalização de 
fronteiras internacionais. 
Parágrafo único. É vedado o recebimento cumulativo da indenização objeto do caput 
deste artigo com a percepção de diárias”. 
O Decreto nº 343/91 regulamentou o dispositivo mencionado. 
Doutra parte, tenho em mira que a matéria objeto deste recurso já foi objeto de decisão 
por parte desta eg. Terceira Turma, como se vê da ementa a seguir transcrita: 
“Administrativo. Servidor da FNS. Recebimento de diária. Deslocamentos não eventuais. 
Improcedência. Pagamento de indenização instituída pelo art. 16 da Lei número 8.216/91. 
Os deslocamentos dos servidores da FNS havidos em função do exercício do cargo que 
assim o exige, não os habilitam à percepção de diárias que são devidas em razão de 
deslocamentos circunstanciais e não permanentes. 
A vantagem própria devida no presente caso é a indenização prevista no art. 16 de da Lei 
8.216/91”.  
(AC nº 103.915-RN, Rel. Juiz Ridalvo Costa, julg. 17.10.96, unân.). 
Com estas considerações, nego provimento à apelação, mantendo a sentença pelos seus 
bem apresentados fundamentos. 
É como Voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 93.054-RN  
Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: JOÃO FRANCISCO DE SANTANA 
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Apeladas: CIA. DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE e UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DRS. RONEIDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS (APTE.)  E MÁRCIO RUPERTO 
  E OUTROS (APDA.) 

EMENTA:  
Previdenciário. Administrativo. Processual. Prazo prescricional para reclamar dos cofres 
públicos. Verba integrante da aposentadoria. 
1. Tratando-se de direito de crédito contra a Fazenda Pública, é de 05 anos, nos termos 
do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, o prazo prescricional para impugnar omissões ou 
defeitos do ato administrativo que, ao implantar aposentadoria, nega ou omite vantagens 
pecuniárias ao aposentando, começando a contagem do prazo a partir do recebimento 
dos primeiros proventos, que é a oportunidade própria que tem o beneficiário para 
constatar a existência de possíveis prejuízos a serem corrigidos administrativa ou 
judicialmente. 
2. Apelação improvida. 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório, voto e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 18 de março de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: João Francisco de Santana, portuário aposentado por 
tempo de serviço, ingressou com ação trabalhista na egrégia Justiça do Trabalho no Rio 
Grande do Norte contra a União Federal e a Cia. Docas do Rio Grande do Norte 
(CODERN), solicitando: 
a) fosse implantada na sua remuneração uma complementação de aposentadoria, 
juntamente com adicional de 25% sobre o seu tempo de serviço, tudo decorrente de 
antigas convenções coletivas de trabalho que o beneficiariam; 
b) fossem-lhe pagas as diferenças, porventura resultantes da final sentença, referentes 
aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, a título de atrasados, 
devidamente corrigidos. 
Foram levantadas diversas preliminares pelas rés, que também contestaram o mérito, 
tendo a Justiça do Trabalho acolhido exceção de incompetência levantada pela União 
Federal. 
Recebidos os autos, o MM. Juiz Federal suscitou conflito de competência perante o 
egrégio STJ, que, afinal, deu por competente o juízo suscitante. Este, concluída a 
instrução, proferiu sentença extinguindo o processo com julgamento de mérito, nos 
termos do art. 269, IV, do CPC, por considerar extinto o direito de ação do autor em 
decorrência de prescrição. 
Houve apelação e os autos subiram a esta Corte. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): O autor aposentou-se em 22 de setembro 
de 1984 e somente no dia 09 de março de 1993 ingressou em juízo para postular o que 
considera como sendo o seu direito, quando, portanto, já eram decorridos 08 anos e 04 
meses da efetivação do ato impugnado. 
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Embora disfarçada sob o véu de "ação trabalhista", a matéria é de natureza 
previdenciária, visto como não se está discutindo matéria relativa a vínculo empregatício, 
relação de emprego ou contrato de trabalho, mas tão-somente verbas integrantes do 
benefício da aposentadoria a serem havidas dos cofres da União Federal. 
Tratando-se, portanto, de crédito alegado contra a União, reclamado mais de 05 (cinco) 
anos depois da prática do ato que teria dado origem ao referido crédito, não vejo como 
possa prosperar a ação em face da ineludível ocorrência da prescrição estatuída no art. 1º 
do Decreto nº 20.910/32. 
Na sua apelação, o autor procura eludir a prescrição do seu direito de ação, 
argumentando que tal somente se aplica aos proventos da aposentadoria "percebidos há 
mais de 05 anos".  
Se assim fosse, teríamos a quase eternização do direito de ação sobre todos os atos e 
negócios jurídicos, cujos efeitos se prolongariam no tempo, quase nunca ocorrendo a 
prescrição sobre o ato em si, mas apenas sobre os efeitos dele decorrentes. 
Assim, um contrato de compra e venda com pagamento em prestações pelo prazo de 30 
anos, poderia ser questionado no vigésimo nono ano de sua vigência, e até mesmo no 
décimo nono ano depois do seu integral cumprimento, aplicando-se o instituto da 
prescrição civil vintenária não ao contrato em si, mas apenas às prestações que 
houvessem sido pagas há mais de 20 anos. 
Em matéria de aposentadoria, o próprio colendo Superior Tribunal do Trabalho, na época 
em que ainda lhe era afeta a competência sobre matéria previdenciária, adotou orientação 
cristalizada no seu Enunciado nº 326, que tinha a prescrição total como "bienal" e não 
apenas como "qüinqüenal", nos seguintes termos: 
“Em se tratando de pedido de complementação de aposentadoria oriunda de norma 
regulamentar e jamais paga ao ex-empregado, a prescrição aplicável é a total, 
começando a fluir o biênio a partir da aposentadoria”. 
Em se tratando, no caso presente, de direito de crédito contra a União, resultante de 
possível erro ou omissão no cálculo de pagamento do benefício da aposentadoria, a 
prescrição é qüinqüenal, contando-se o prazo a partir do recebimento pelo aposentando 
dos primeiros proventos da inatividade, pois é somente aí que ele tem a oportunidade de 
concretamente examinar a possível ocorrência de erros ou de omissões no cálculo do 
benefício, que lhe venham constituir efetivo prejuízo.  
A prescrição, portanto, já havia ocorrido plenamente há mais de 03 anos, quando, 
finalmente, o autor veio a ingressar em juízo com a sua ação. 
Ressalto que matéria similar tem sido julgada pelas demais Turmas desta Corte, que vêm 
adotando o precedente da egrégia Corte Laboral, consoante se vê nas seguintes 
ementas: 
“Processual Civil. Complementação dos proventos da aposentadoria e adicional por 
tempo de serviço. Prescrição que atingiu o fundo do direito do autor. Acolhimento. 
- A competência desta ação de cumprimento de acordo coletivo, por decisão do STJ, foi 
atribuída à Justiça Federal. 
- Reconhecida a prescrição do fundo de direito, mediante aplicação da Súmula nº 326 do 
TST. 
- Apelação improvida”.  
(AC nº 97.472 - RN, Rel. Juiz Araken Mariz, TRF 5ª R., 2ª Turma, julg., 02.09.1997). 
“Trabalhista. Competência. Acordo coletivo de trabalho. Complementação de 
aposentadoria e adicional por tempo de serviço. Prescrição. Súmula 326 do TST. 
- Compete à Justiça do Trabalho o julgamento de toda e qualquer ação que tenha origem 
em convenção ou acordo coletivo de trabalho, homologados ou não - Lei nº 8.984/95. 
- Competência da Justiça Federal firmada, no caso concreto, por decisão do eg. STJ, 
trânsita em julgado, em conflito de competência resolvido quando ainda vigente o 
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enunciado da Súmula 57/STJ. 
- O direito de ação à complementação de aposentadoria acrescida de adicional por tempo 
de serviço prescreve em dois anos, a contar da data da concessão da aposentadoria, e o 
efeito atinge o próprio fundo do direito e não as prestações vencidas no prazo extintivo, já 
que não se trata de diferenças, mas das próprias vantagens. Súmula 326 do TST”. 
(AC 97.474, Rel. Juiz Ridalvo Costa, TRF 5ª R., 3ª Turma, julg. 15.08.1996). 
Assim, meu voto é no sentido de confirmar a douta sentença apelada e negar provimento 
à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 94.888-AL 
Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: EDSON SANTOS PERROTTI 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. CARLOS RAMIRO BASTO E OUTRO (APTE.) 

EMENTA: 
Tributário e Processual Civil. Pagamento de imposto de renda à alíquota de 3% sobre o 
valor total de bens e valores depositados ou custodiados até 31.12.86, não declarados. 
Decreto-lei nº 2.303/86. Preliminares rejeitadas. 
1. Não é nula a sentença cujo relatório, ainda que não rigorosamente fiel aos ditames do 
art. 458, I, do CPC, exprima de modo satisfatório a relação jurídica em causa. 
Atendimento à finalidade do processo. Preliminar de nulidade da sentença que se rejeita. 
2. Se a sentença não se pronuncia sobre determinada matéria suscitada pela parte, cabe 
a ela manejar os embargos de declaração visando seja sanada a omissão. Preliminar de 
nulidade por ausência de fundamentos no aresto que se repele. 
3. O Decreto-lei nº 2.303/86 estabeleceu que apenas os valores depositados ou 
custodiados em estabelecimento bancário até 31.12.86 gozariam da tributação à alíquota 
de 3% (três por cento). O contribuinte que tenha adquirido imóveis no ano de 1986 está 
obrigado a declarar tais imóveis no exercício de 1987, não sofrendo a incidência de 
imposto de renda sobre o valor do acréscimo patrimonial. Exegese dos arts. 18, 19 e 20 
do Decreto-lei nº 2.303/86. 
4. A Lei nº 8.218/91 permitiu a incidência da TR como fator de cobrança de juros de mora. 
5. A Lei nº 8.383/91, publicada no DJU de 31.12.91, não contrariou o princípio da 
anterioridade, possibilitando a incidência da UFIR sobre os débitos para com a Fazenda 
no ano de 1992. 
6. Apelação improvida. 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide  a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à 
unanimidade,  rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento à apelação, nos 
termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos 
autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 10 de dezembro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS – Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Edson Santos Perrotti ajuizou ação ordinária contra a 
Fazenda Nacional, visando à declaração de inexistência de relação jurídico-tributária que 
obrigue o autor a pagar imposto superior a alíquota de 3% prevista no DL 2.303/86 e, 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

caso não se aplique dispositivos deste decreto-lei, que seja reduzido o imposto a pagar. 
O MM. Juiz Federal Substituto da 1ª Vara da Seção Judiciária de Alagoas, Dr. Sérgio José 
Wanderley de Mendonça, extinguiu o processo sem julgamento do mérito, por entender 
ausente o interesse processual do autor ao manejar a ação declaratória quando já existia 
dívida ativa inscrita. 
Houve apelação por parte do autor, provida por esta eg. Terceira Turma, tendo como 
relator o em. Juiz Lázaro Guimarães. 
Retornando o processo à primeira instância, foi determinada pelo Juiz a quo a realização 
de perícia realizada por expert do Juízo, para apurar se do débito junto à Fazenda houve 
a incidência de TR como fator de correção monetária. 
Nova sentença proferida, agora pelo MM. Juiz Francisco Wildo Lacerda Dantas, dando 
pela improcedência dos pedidos, sob o entendimento de que o pedido pertinente à 
aplicação do Decreto-lei nº 2.303/86 perdera o objeto, em face da decisão que julgou 
procedente, em parte, a ação fiscal; e que a cobrança da TRD foi como juros de mora e 
não correção monetária. 
Mais uma vez, interpõe o autor apelação, desta feita aduzindo em preliminar a nulidade 
da sentença em face de vícios na sentença e, no mérito, sustentando que a sentença 
analisou questão subsidiária, relativa à incidência da correção monetária em face da 
TR/TRD ou UFIR, mas não discutiu o tema principal, isto é, a aplicabilidade ou não do 
Decreto-lei nº 2.303/86. 
Contra-razões oferecidas (fls. 239/242 ). 
É o relatório.  

VOTO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Examino a preliminar suscitada pelo autor, 
de nulidade da sentença suscitada, por conter relatório defeituoso, elaborado em 
desacordo com o art. 458, I, do CPC, in verbis: 
“Art. 458. São requisitos essenciais da sentença: 
I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a suma do pedido e da resposta do réu, 
bem como o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;” 
Alega o apelante que “inexiste na r. sentença atacada qualquer referência, por mais 
sucinta que seja, ao pedido do apelante, então autor, ou à contestação da apelada, então 
ré. Limita-se, tão-somente, a indicar a anulação pelo Tribunal ad quem da decisão anterior 
do Juiz a quo que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, passando, logo em 
seguida, a informar sobre a perícia e seus incidentes - impugnação ao laudo, 
esclarecimentos posteriores da perita etc.” 
Traz à baila lições dos doutrinadores e jurisprudência, em prol da sua tese. 
Transcrevo o relatório objeto da irresignação do apelante para fazer o cotejo necessário 
com a legislação visando ao deslinde da questão. 
Diz o MM. Juiz sentenciante, in verbis: 
“Vistos etc. 
Após haver sido julgado extinto, sem exame do mérito, o processo iniciado por Edson 
Santos Perrotti, que visava a obter declaração da inexistência do crédito tributário contra 
si lançado, por entender-se descabida a pretensão declaratória quando já operado o 
lançamento, foi dado provimento ao amplo então oferecido (cf. fls. 152), por considerar-se 
que havia pedido com carga condenatória, pelo que determinou-se a realização da 
perícia, com as demais providências que se vêem às fls. 158. 
Devidamente instruída a perícia então determinada, com a apresentação dos quesitos por 
ambas as partes (fls. 160 e fls. 163/164), veio aos autos o laudo pericial de fls. 175/177, 
também firmado por ambos os assistentes técnicos indicados. 
Houve impugnação do laudo (fls. 182/183), com os esclarecimentos posteriores da perita, 
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também firmados pelos assistentes técnicos (cf. fls. 189/190) e manifestação final da 
impugnante (fls. 214/215), pelo que, inexistindo provas outras, vieram-me conclusos para 
a sentença. 
Era o que havia a relatar”. (Fls. 218). 
Como se vê, o relatório atende às prescrições legais, pois consta o nome do autor, a 
figura do réu presumivelmente incide na Fazenda Nacional, por se tratar de questão 
tributária federal, além do que, no cabeçalho da sentença há expressa referência sobre a 
mesma; a suma do pedido está inserida no objetivo da ação, isto é, obter declaração de 
inexistência do crédito tributário. 
Demais disto, “não é nula a sentença que, embora não tenha sumariado a defesa do réu, 
abordou todas as questões por ele suscitadas (RJTJESP 125/269)”, Theotonio Negrão, in 
Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor - Malheiros Editores - 24ª ed. 
- p. 306. 
Cumpre ainda esclarecer que o processo não é um fim em si mesmo, motivo pelo qual a 
tutela jurisdicionada, inclusive pedida pelo próprio apelante, que é autor na ação, não 
pode ser procrastinada sob pretexto de não atendimento formal aos rigores da lei adjetiva 
cível.  
Penso que o relatório da sentença exprime a relação jurídica em questão de forma 
satisfatória. 
Afinal, na interpretação da norma jurídica deve ser prestigiado o elemento teleológico. 
Rejeito a preliminar. 
Doutra parte, aduz a apelante que a sentença também peca pela ausência ou, no mínimo, 
falta de clareza na fundamentação. 
É que, teria o MM. Juiz de primeira instância invertido a ordem das questões, deixando de 
examinar o tema relativo à aplicação do Decreto-lei nº 2.303/86. 
Sem razão também o apelante quanto a esta preliminar. Na verdade, o Magistrado 
examinou todas as questões postas para julgamento, não sendo o mesmo obrigado a 
seguir a ordem pretendida pelo autor. 
Entendo que, na hipótese, poderia a parte se utilizar dos embargos declaratórios, o que 
não fez. 
Repilo esta preliminar. 
No que tange ao mérito, pretende a autora seja reconhecida em favor do autor, ora 
apelante, a incidência sobre os bens relacionados no item 7 da exordial da alíquota de 3% 
prevista no DL nº 2.303/86 e, caso não seja aplicável os dispositivos deste diploma legal, 
seja determinada a redução do montante do imposto a pagar. 
Quanto à primeira questão, a sentença considerou sem objeto o pedido “tendo em vista 
que, como demonstrado pela Fazenda Nacional, já lhe fora reconhecida a incidência do 
benefício fiscal constante do DL nº 2.303/86, como se observa da decisão constante de 
fls. 72/73, que julgou procedente, em parte, a ação fiscal, para considerar que havia sido 
comprovada, na fase impugnatória, parte da variação patrimonial a descoberto e ‘ ... 
determinar devido o imposto suplementar do exercício de 1987 ...’, no valor ali referido, 
com os acréscimos da lei”. (Fls. 219). 
Alega a apelante que “a lide, nos termos em que foi proposta pela apelante, não se 
resume às decisões prolatadas pelas primeira e segunda instâncias administrativas no 
processo fiscal. Ela vai além. Questiona a legalidade em que se firmaram; apontam as 
suas incongruências; e pede um pronunciamento diferente ao Judiciário. O objeto da lide 
é a aplicação das disposições do DL 2.303/86 tanto aos valores e títulos depositados ou 
custodiados até o dia 31 de dezembro de 1986, como aos bens adquiridos até esta data”. 
(Fls. 229). 
Na verdade, razão assiste ao autor, desde que a decisão administrativo-fiscal somente lhe 
foi favorável em parte.  
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A discussão nuclear neste processo repousa no fato de ter o Conselho de Contribuintes 
entendido que somente os valores depositados ou custodiados no ano de 1986 seriam 
beneficiados com a alíquota de 3%, o que não ocorreria com os bens, que teriam 
necessariamente de ser adquiridos até 31.12.1985. 
Penso, contudo, que a insistência do autor em fazer valer a alíquota especial de 3% (três 
por cento) sobre os bens adquiridos em 31.12.86 é contraproducente. 
É importante lembrar, apesar da obviedade, que, em se tratando de imposto de renda, o 
que é tributado é a renda. 
A mera aquisição de bens não constitui renda e não é tributada. 
Ocorre que, o Governo Federal, objetivando incrementar a arrecadação do imposto de 
renda, promovendo a circulação de valores não declarados, editou o Decreto-lei nº 
2.303/86, que estabelece: 
“Art. 18. Não ensejará instauração de processo fiscal, com base em acréscimo patrimonial 
a descoberto, a inclusão, na declaração relativa ao exercício financeiro de 1987, de bens 
ou valores não incluídos em declarações já apresentadas pelo contribuinte, pessoa física, 
observando o disposto neste Decreto-lei. 
Art. 19. O valor do acréscimo patrimonial a que se refere o artigo anterior ficará sujeiro à 
incidência do Imposto sobre a Renda a uma alíquota especial de 3% (três por cento). 
Art. 20. Os bens e valores de que trata o art. 18 serão, para todos os efeitos fiscais, 
considerados como incorporados ao patrimônio do contribuinte, pessoa física, em 31 de 
dezembro de 1986, desde que: 
I - os bens tenham a respectiva compra devidamente comprovada; e 
II - os valores, em dinheiro ou títulos, sejam depositados ou custodiados em 
estabelecimento bancário até aquela data”. 
Examino minudentemente o art. 18 susomencionado e ressalto a expressão “... na 
declaração relativa ao exercício financeiro de 1987, de bens ou valores não incluídos em 
declarações já apresentadas pelo contribuinte ...”. 
Ora, as declarações já apresentadas pelo contribuinte anteriores ao exercício financeiro 
de 1987 são declarações a partir do exercício financeiro de 1986, o que quer dizer, 
relativas ao ano-base de 1985. 
Por esta intepretação literal, há de se concluir que tanto os bens ou valores, para efeito da 
tributação à alíquota de 3%, seriam aqueles adquiridos ou depositados ou custodiados até 
31.12.1985. 
Destarte, nem os bens nem os valores pertinentes ao ano de 1986 estariam sob o alcance 
da norma. 
Contudo, o próprio art. 18, em seu término, enuncia que deve ser observado “o disposto 
neste Decreto-lei.” 
Em face disto, no art. 20, excepciona os valores depositados ou custodiados em 
estabelecimento bancário, até a data de 31.12.1986, como se vê na transcrição supra. 
Neste prisma, decidiu a 4ª Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, ao perfilhar a 
tese ora exposta, como se vê da seguinte ementa: 
“IRPF - Cédula H - Acréscimo patrimonial.  
Tributa-se nessa cédula, quando não coberto pelos rendimentos tributáveis, não 
tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte. Recurso parcialmente provido, tendo 
em vista a aplicação do disposto no Decreto-lei nº 2.303/86 às quantias depositadas pelo 
contribuinte, em instituições financeiras, em 31 de dezembro de 1986”. (Rel. Cons. Waldyr 
Pires de Amorim, julg. 11.11.91, unân.) (fls. 74). 
Do corpo do voto, ressalto o seguinte entendimento: 
“A Câmara, de forma mansa e pacífica, embora não seguida por outras deste Conselho, 
tem adotado o entendimento de que o Decreto-lei nº 2.303/86, somente no que diz 
respeito a valores, não faz a exigência solicitada pelas autoridade fiscal, sendo que a 
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exigência dessa autoridade, com a qual concorda a Câmara, só pode se dar com relação 
a bens. 
O fundamento principal para o entendimento do órgão colegiado, agoro exposto, é o 
disposto no art. 20, inciso II, do Decreto-lei nº 2.303/86, o qual fixa expressamente a data 
de 31 de dezembro de 1986”. (Fls. 76/77). 
Tenho em mira que a alíquota especial de 3% (três por cento) deve incidir sobre o valor 
do acréscimo patrimonial, a título de imposto de renda, consoante sobressai do art. 18 do 
Decreto-lei nº 2.303/86. 
À evidência que sobre os bens adquiridos no ano de 1986 não incidirá o percentual 
susomencionado - mesmo porque os imóveis em si não são objeto de tributação, mas, 
repita-se, a renda -, uma vez que tais bens devem ser obrigatoriamente nominados na 
Declaração do Imposto de Renda do exercício de 1987, não representando, em face 
disto, acréscimo patrimonial a descoberto, motivo pelo qual não há que se falar em 
incidência de qualquer alíquota. 
Tanto isso é verdade que a norma legal (art. 20, I) excepcionou apenas os valores 
depositados ou custodiados até 31.12.86. 
Daí porque a alíquota especial de 3% (três por cento) objetiva exatamente contemplar o 
contribuinte que declarou, no exercício financeiro de 1987, bens adquiridos até 31.12.85 e 
valores depositados ou custodiados até 31.12.86, com a não instauração de processo 
fiscal, com base em acréscimo patrimonial a descoberto. 
Realmente, não entendo por qual razão pretende o autor que os seus bens adquiridos em 
1986 venham a sofrer a incidência da alíquota de 3% (três por cento), se tempestiva a 
nominação dos mesmos na declaração do exercício de 1987.  
Assim, interpretando os preceptivos legais, entendo que a razão está com a Fazenda 
Nacional. 
No que tange à incidência da TR, observo que, pelo documento de fls. 50, que representa 
o demonstrativo do débito tributário, não há como, prima facie, se saber se houve a 
incidência da TR como juros de mora ou como fator de atualização monetária. 
Por outro lado, tenho em linha de conta o entendimento do assistente técnico da apelada, 
que concluiu pela aplicação da TR como juros de mora, uma vez ser esta conduta 
determinada na legislação pertinente, na presunção da legitimidade da informação do 
órgão público, que só pode ser descaracterizada com prova convincente em contrário. 
Na verdade, não tem cunho de novidade a cobrança pela Fazenda Nacional de juros de 
mora com base na TR, em face do que prescreve a Lei nº 8.218/91, in verbis: 
“Art. 3º. Sobre os débitos exigíveis de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional, 
bem como para o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, incidirão: 
I - juros de mora equivalentes à Taxa Referencial Diária - TRD acumulada, calculados 
desde o dia em que o débito deveria ter sido pago, até o dia anterior ao do seu efetivo 
pagamento;” 
Por último, quanto à questão da cobrança em UFIR no ano de 1992, verifico que esta eg. 
3ª Turma já decidiu: 
“EMENTA: Tributário. IRPJ. Omissão de receita, art. 400, parágrafo sexto, do RIR/80. TR. 
Utilização como indexador. Impossibilidade. UFIR. Lei 8.383/91. Publicação. 
........................................................................................................ 
3. UFIR. O disposto na Lei 8.383/91, publicada no DOU de 31.12.91, não agride o 
princípio da anterioridade, tendo em vista a comercialização, naquele mesmo dia, dos 
exemplares do órgão publicador dos atos oficiais, sendo, ainda, de notória ciência, o 
amplo destaque dado pelos meios de divulgação às alterações contidas no mencionado 
ato normativo. 
4. Apelação a que se dá provimento”. 
(AMS nº 53.817-PE, Rel. Juiz Geraldo Apoliano, julg. 25.04.96, unân.). 
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Com essas considerações, nego provimento à apelação. 
É como Voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 103.867-PE 
Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: UNIÃO FEDERAL 
Apelados: EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS FILHO E OUTRO 
Advogados: DRS. LÊUCIO DE LEMOS FILHO E OUTROS (APDOS.) 

EMENTA:  
Administrativo. Ação ordinária. Concurso público para Fiscal do Trabalho. Edital MTB nº 
16, de 21 de dezembro de 1982. Preterição de candidatos aprovados e classificados. 
Nulidade de atos administrativos consubstanciados em portarias de nomeação e remoção 
de outros candidatos. Admissão dos autores. Manutenção da sentença. 
1. “Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à 
nomeação quando o cargo for preenchido sem observância da classificação”. Súmula 15 
do eg. Supremo Tribunal Federal. 
2. Apelação e remessa, tida como interposta, improvidas. 

ACÓRDÃO 
 Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à 
unanimidade, negar provimento à apelação e à remessa, tida como interposta, nos termos 
do voto do Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que 
ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 15 de dezembro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS – Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: O caso é de ação ordinária ajuizada contra a União 
Federal por Eduardo Ferreira dos Santos Filho e Augusto Cesar D’Almeida, este admitido 
como litisconsorte após a distribuição do feito, em que pleiteam a anulação de atos de 
admissão de vários candidatados feitos em detrimento do Edital MTB de nº 16, de 
21.12.82, do concurso para provimento do emprego de Fiscal do Trabalho, com a 
conseqüente admissão dos autores, que foram classificados, respectivamente, no 17º e 
20º lugares, para a cidade de Recife-PE. 
O MM. Juiz Federal da 10ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco julgou improcedente 
o pedido quanto aos litisconsortes passivos José Rogério de Almeida Silva, Severino 
Fernando Ramos Boudoux Silva e Zildene Albuquerque de Abreu e procedente em parte 
quanto à UNIÃO FEDERAL e demais litisconsortes passivos, declarando nulas as 
portarias de movimentação de Mireni Gonçalves de Souza e de remoção de Carlos 
Alberto Athayde de Almeida Lopes Filho, Paulo José Mendes de Oliveira, Solange 
Amorim Mendonça e Valda Santana de Amorim, determinando a admissão dos autores, 
na cidade do Recife. 
Condenou, ainda, os autores no pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% 
(dez por cento) sobre o valor da causa, em relação aos litisconsortes passivos vitoriosos, 
e os demais litisconsortes passivos e a União Federal a pagar aos autores idêntica verba, 
pro rata. 
Inconformada, recorre a União Federal, sustentando, em suma, que a “remoção de 
servidores, no âmbito interno da Administração Pública Federal, não guarda qualquer 
relação com a existência ou não de candidatos aprovados em concurso, detentores de 
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simples expectativa de direito quanto a sua admissão ao serviço público”. Aduz, ainda, 
que a nomeação dos autores não ocorreu em face também da necessidade de contenção 
de dispêndios com pessoal, não sendo a Administração obrigada a nomear ou contratar 
candidatos aprovados e classificados em concurso. 
Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição. 
Com as contra-razões (fls. 621/624), vieram-me os autos, conclusos por distribuição. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Como se observa, o autor Eduardo Ferreira 
dos Santos Filho foi aprovado no concurso para Fiscal do Trabalho, sendo classificado em 
17º (décimo-sétimo) lugar e, de acordo com o Edital do certame, item 8.2, a ordem de 
classificação seria por cidade de inscrição, escolhida pelo candidato, concorrendo, assim, 
às vagas existentes ou que viessem a existir nessa cidade. Na mesma situação, o 
litisconsorte ativo Augusto César D’Almeida, classificado em 20º (vigésimo lugar). 
O prazo de validade do concurso foi inicialmente de um ano, havendo prorrogação, em 
conformidade com o Edital, por mais quatro anos, isto é, até 02.07.88 (Portaria nº 1.370, 
de 26.06.87, do Secretário de Recursos Humanos da Secretaria de Administração Pública 
da Presidência da República, publicada no DOU de 29.06.87 (fls. 46). 
Houve admissões até o 16º (décimo-sexto) lugar, em 29.05.86 (fls. 70), abrindo a 
perspectiva de que a próxima vaga seria do primeiro autor, classificado em 17º (décimo-
sétimo) lugar, para a cidade de Recife-PE. 
Por meio da Portaria de 21.05.85 (fls. 56) foram admitidos três (03) candidatos, José 
Rogério de Almeida Silva, Severino Fernando Ramos Boudoux Silva e Zildene 
Albuquerque de Abreu, para as cidades de Caruaru-PE, Goiana-PE e Palmares-PE, para 
suprir vagas de aposentados, cuja lotação era na cidade de Recife-PE. 
Os três candidatos, na realidade, se inscreveram para aquelas cidades, não havendo, 
como fez ver corretamente a sentença, nenhuma ilegalidade na admissão dos mesmos 
para aquelas localidades. 
No entanto, os autores, ao vislumbrarem as vagas deixadas pelos aposentados Eutrópio 
Gonçalves de Lima, Caetano Alves Moreira e Ilsa Ribeiro, todos lotados na DRT de 
Pernambuco, com exercício na cidade do Recife, ficaram na expectativa de ser 
convocados para assumirem os seus empregos, em face da ordem de classificação. 
Ocorre que os candidatos Mireni Gonçalves de Souza, Carlos Alberto Athayde de Almeida 
Lopes Filho, Paulo José Mendes de Oliveira, Solange Amorim Mendonça e Valda Santana 
de Amorim, que obtiveram classificação inferior aos autores, sendo os dois últimos 
classificados para a Delegacia do Trabalho Marítimo, e optado por outras cidades, sendo 
admitidos nesses outros locais (Portaria nº 182, de 27.02.85, fls. 94/95), conseguiram 
remoção das cidades onde já estavam lotados, nas DRT’s do Amazonas e de Rondônia, 
para a cidade do Recife ou para cidades interioranas de Pernambuco (certidão de fls. 55 e 
98), em detrimento do direito dos autores. 
Alega a União Federal que a Administração Pública não é obrigada a nomear ou admitir 
candidatos aprovados e classificados em concurso público, uma vez que se trata de ato 
discricionário, sujeito à conveniência e oportunidade para a sua implementação. 
Ainda que plausível o argumento, o que não pode é a Administração, no prazo de 
validade do concurso público, remover candidatos para suprir as necessidades de serviço 
de determinado órgão, quando existem candidatos aprovados, na ordem de classificação 
para serem nomeados. 
Adoto, como razão de decidir, os fundamentos da sentença, por entender que se 
apresentam esclarecedores e dirime a controvérsia de maneira convincente e judiciosa, in 
verbis: 
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  “No caso da admissão dos litisconsortes passivos José Rogério de Almeida Silva, 
Severino Fernando Ramos Boudoux Silva e Zildene Albuquerque de Abreu inexistiu 
qualquer ilegalidade, pois basta ler a Portaria nº 395, de 21.05.85, da Diretora-Geral do 
Departamento de Pessoal do Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 22 seguinte, 
em cópia às fls. 56 dos autos, para se ver claramente, no seu item I, alínea a, que os 
mesmos foram admitidos em vagas originárias de aposentadorias de fiscais que eram 
lotados em Recife, no caso Eutrópio Gonçalves de Lima, Caetano Alves Moreira e Ilza 
Ribeiro, conforme igualmente requerimento administrativo dos autores às fls. 58 e 
resposta informativa ao seu item "2" às fls. 59, mas tais vagas foram revertidas das 
classes "S" e "B" da carreira de Fiscal do Trabalho, nos termos do art. 27 do Decreto nº 
84.669/80, consoante ali consta expressamente daquele ato administrativo. Esse 
dispositivo do aludido decreto aí invocado assim reza: 
 ‘As vagas e vagos verificados nas classes intermediárias e final revertem-se à classe 
inicial, ressalvadas as vagas destinadas à transferência ou movimentação’. 
Portanto, trata-se de vagas em que os seus anteriores ocupantes estavam nas classes 
intermediária e final da carreira e que, com a aposentadoria dos mesmos, voltaram, por 
força de tal decreto, à classe inicial, no que tiveram de ser redistribuídas, inclusive com 
mudança de lotação, acarretando a alteração da cidade. Com efeito, de acordo com o 
anexo 1 do Decreto nº 88.081, de 02.02.83, o qual criou diversos empregos na Tabela 
Permanente do Ministério do Trabalho, entre eles os de Fiscal do Trabalho código LT-NS-
900, a carreira de Fiscal do Trabalho era constituída de 04 (quatro) classes, que eram 
designadas pelas letras "A", “B”, “C” e “S”, sendo a classe "A" a inicial para a qual 
concorreram os autores e os litisconsortes passivos, a "B" a intermediária, e a "S" a final, 
e foram exatamente essas classes intermediária e final, portanto "B" e "S", como diz 
expressamente aquela portaria de admissão de fls. 56, que, nos termos do retrocitado art. 
27 do Decreto nº 84.669/80, foram revertidas para a classe inicial, por conseguinte para a 
classe "A", na qual foram então admitidos os três referidos litisconsortes. E a mudança de 
lotação, decorrente dessa "reversão" de classes do emprego de Fiscal do Trabalho, da 
cidade de Recife para as cidades de Caruaru, Goiana e Palmares, nada tem de ilegal, 
visando apenas atender à conveniência administrativa da lotação, pois, à evidência, se a 
classe do emprego vago volta para o início da carreira - para a classe "A" -, a 
administração tem, inequivocamente, a seu juízo, a faculdade de relotar o mesmo 
emprego antes de provê-lo para satisfazer às suas necessidades de pessoal, ou seja, 
pode perfeitamente entender que, no caso em apreço, havia lotação suficiente em Recife, 
enquanto que em Caruaru, Goiana e Palmares ocorria carência de fiscais com sobrecarga 
de trabalho para os poucos que aí já eram lotados. 
Esse procedimento de transposição ou reversão de cargos e empregos configura ato 
discricionário da Administração Pública, com respaldo na Lei nº 5.645, de 10.12.70, 
instituidora do conhecido "PCC" - Plano de Classificação de Cargos do Serviço da União 
e das autarquias federais -, cujo art. 9º assim dispõe: 
 ‘A transposição ou transformação dos cargos, em decorrência da sistemática prevista 
nesta Lei, processar-se-á gradativamente, considerando-se as necessidades e 
conveniências da Administração e, quando ocupados, segundo critérios seletivos a serem 
estabelecidos para os cargos integrantes de cada Grupo, inclusive através de treinamento 
intensivo e obrigatório’. 
O inciso II do art. 8º da referida lei, afinando-se com o que determina o seu art. 71, deixa a 
critério do Poder Executivo "o estudo quantitativo e qualitativo da lotação dos órgãos", daí 
derivando a juridicidade do art. 27 do Decreto nº 84.669/80, o qual, aplicado pelo órgão de 
pessoal do Ministério do Trabalho à hipótese sub examen, não deixa margem de dúvidas 
quanto à legalidade da reversão das vagas do Recife para as cidades na qual foram 
admitidos os litisconsortes passivos José Rogério de Almeida Silva, Severino Fernando 
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Ramos Boudoux Silva e Zildene Albuquerque de Abreu. 
Aliás, regulamentando o disposto no art. 8º, inciso II, da Lei nº 5.645/70, existe o Decreto 
nº 74.448, de 22.08.74, que, por seu turno, em seu art. 18, outorga ao órgão Central do 
Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal a competência para editar as 
instruções normativas necessárias à execução do que ali se dispõe, ou seja, fixação da 
lotação dos cargos e empregos na Administração Pública Federal direta e autárquica. Foi 
no uso dessa competência que o DASP - Departamento Administrativo do Pessoal Civil - 
fez baixar a Instrução Normativa nº 25, de 26.08.74, cujo item "3" estabelece as regras 
orientadoras da proposta de fixação de lotação, a qual foi cumprida, no caso dos 
empregos do Ministério do Trabalho, pelas Portarias nºs 876, de 27.12.84, e 346, de 
14.03.86, ambas emanadas da Diretoria Geral do Departamento de Pessoal do Ministério 
do Trabalho, publicadas, respectivamente, nos DOUs de 03.01.85, Seção II, p. 25, e de 
19.03.86, Seção II, p. 1.311. Essas portarias estão juntadas aos autos pelos litisconsortes 
passivos, às fls. 215/216, 239/240 e 398/399, nelas constando um quadro anexo com os 
empregos de diversas categorias, inclusive a de Fiscal do Trabalho, e o número de vagas 
por cada Delegacia Regional do Trabalho. Basta comparar-se a lotação da DRT-PE, em 
27.12.84, conforme a primeira dessas portarias, com a da mesma Delegacia, em 
14.03.86, de acordo com a segunda portaria, que se vê uma diferença quantitativa, um 
aumento de lotação de 190 (cento e noventa) para 300 (trezentos) fiscais, o que mostra a 
flexibilidade do Poder Executivo em, de conformidade com as necessidades de cada 
DRT, alterar a lotação desses empregos. 
Essa discricionariedade na transposição de vagas ou melhor dizendo na redução de 
vagas de uma localidade com o correspondente aumento em outra, além de ter base na 
legislação até aqui mencionada, não afronta o Edital do concurso por não estar, em 
qualquer de seus itens e subitens, vedada à Administração Pública, consoante se lê na 
cópia do mesmo às fls. 11/13. Quando ali se diz, no subitem 11.4, que o concurso 
destina-se ao provimento também das vagas "que venham a existir" durante o prazo de 
sua validade, isso em momento algum pode significar o tolhimento a essa 
discricionariedade do administrador no sentido de obrigá-lo a oferecer a vaga que venha a 
ser aberta na mesma cidade que a originou. A Administração é quem tem ciência de suas 
necessidades de pessoal, não podendo o interesse público ficar subjugado à vontade do 
particular. 
Inclusive a prova de que essa prática administrativa consistente em remanejar vagas de 
aposentadoria de uma localidade para outra, às vezes até mesmo de um Estado para 
outro, não foi direcionada para prejudicar a expectativa de admissão dos autores na 
cidade do Recife está no fato da nomeação, entre outros, da candidata do mesmo 
concurso Flávia Neves do Amaral e Silva para a vaga originária da aposentadoria do fiscal 
Mário Ferreira da Silva, só que aquela em Serra Talhada -PE, enquanto que este foi 
aposentado em vaga da DRT do Amazonas, tudo conforme está demonstrado nas 
respectivas portarias de nomeação e aposentação, em cópias às fls. 217 e 218. Isso 
demonstra que a transposição ou reversão de vagas abertas por aposentadorias é 
conduta freqüente da Administração, havendo mais um exemplo comprovado nos autos, 
consoante a documentação de fls. 220 e 224, referente à aposentadoria de Paula 
Campos de Oliveira, da DRT de São Paulo, e à nomeação de Severino Afrânio Nunes 
Batista para a mesma vaga, só que agora em Petrolina - PE. A considerar-se acertada a 
tese dos autores, de que a vaga de qualquer aposentadoria não pode ser revertida para 
outra localidade, então seria nula a nomeação da candidata Flávia Neves do Amaral e 
Silva, que estaria eivada desse vício, ao passo que o segundo dos autores, às fls. 81, 
justifica o seu interesse processual exatamente alegando este fato, ou seja, que com a 
nomeação de mais uma candidata que estava em sua frente na ordem classificatória 
passou a ser o terceiro na ordem de vagas que se abrissem desde então. 
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Está-se assim quanto ao aspecto da reversão ou transposição de vagas, diante do mérito 
administrativo, o qual não pode ser reapreciado pelo Poder Judiciário. A esse respeito 
cabe invocar o magistério de Hely Lopes Meirelles: 
 ‘Em tais atos (discricionários), desde que a lei confia à Administração a escolha e 
valoração dos motivos e do objeto, não cabe ao Judiciário rever os critérios adotados pelo 
administrador, porque não há padrões de legalidade para aferir essa atuação. 
O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, 
sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, 
estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito 
administrativo, relacionando-se com conveniências do governo ou com elementos 
técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação 
do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito’. (in Direito 
Administrativo Brasileiro, 14ª ed., RT, pp. 132 e 605). 
Mas, se improcedente o pedido quanto às admissões dos litisconsortes José Rogério de 
Almeida Silva, Severino Fernando Ramos Boudoux Silva e Zildene Albuquerque de 
Abreu, o mesmo não se pode dizer quanto às movimentações e remoções dos demais 
litisconsortes passivos. 
Com efeito, foram os réus Mireni Gonçalves de Souza, Carlos Alberto Athayde de Almeida 
Lopes Filho, Paulo José Mendes de Oliveira, Solange Amorim Mendonça e Valda Santana 
de Amorim admitidos em vagas de outras cidades, apesar de inscritos e classificados 
para a cidade do Recife, consoante se lê no Edital de fls. 28/30, através de opção que 
fizeram no prazo fixado pelo Edital DP nº 50, de 28.11.84 (fls. 83/84), o que foi 
devidamente homologado pelo Edital DP nº 02, de 26.02.85 (fls. 85/93). Tal opção é 
perfeitamente válida à luz do que dispõe o art. 7º, inciso II, do Decreto nº 55.003, de 
13.11.64, e da Instrução Normativa do DASP nº 58, de 20.09.76, esta juntada em cópia às 
fls. 282/284, ou seja, esses diplomas normativos permitem que o candidato aprovado para 
vaga numa região se habilite para vaga em outra região, desde que nomeados todos os 
candidatos habilitados nesta última ou então desde que não haja candidatos nela 
habilitados, exatamente para se conciliar o interesse da Administração, que deseja prover 
todas as vagas para suprir as suas necessidades de pessoal com o do candidato que 
pretenda ser admitido ou nomeado e que não tem classificação boa o suficiente para 
alcançar qualquer das vagas da cidade de origem. Mas, para se evitar a fraude nas 
admissões e nomeações feitas dessa forma, determinam ambos os diplomas normativos 
prazo mínimo de permanência do servidor optante na cidade para a qual optou: o art. 9º 
do Decreto nº 55.003/64 exige 12 (doze) meses ‘de efetivo exercício na unidade federada 
em que for originariamente lotado’ e o item ‘6’ da Instrução Normativa do DASP 58/76 
impõe ao optante o prazo mínimo de 03 (três) anos ‘contados da data da publicação do 
ato de provimento’. Com isso, pretende-se evitar a burla ao princípio da classificação por 
cidade, a fim de que um servidor que fez opção para ser admitido em outra localidade não 
se utilize logo depois do instrumento da remoção ou movimentação para regressar à 
cidade de origem e assim consiga afastar outro candidato em ordem de classificação 
melhor que a sua. A diferença reside apenas em que o Decreto nº 55.003/64 somente se 
aplica aos funcionários, isto é, aos detentores de cargos enquanto que a Instrução 
Normativa do DASP nº 58/76 é aplicável aos ocupantes de empregos públicos. 
No caso dos mencionados litisconsortes o diploma aplicável para disciplinar as suas 
opções é a Instrução Normativa do DASP nº 58/76 haja vista terem concorrido a vagas de 
emprego e não a cargos públicos, como, aliás, dispõe expressamente o item 10.3 do 
Edital de abertura do concurso às fis. 12, de modo que optando por outra cidade para 
admissão dela não podia se remover o servidor antes do triênio. 
No entanto, a certidão de fls. 55, novamente constando das fls. 98 dos autos, comprova 
que todos esses litisconsortes passivos foram removidos ou movimentados de suas 
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cidades de opção para as cidades ou Estados de origem, em prazo inferior a esses 03 
(três) anos. Isso evidencia a fraude, conduzindo à presunção de que, para conseguirem o 
emprego, optaram por outras cidades distintas da de origem - Recife -, e para lograrem 
permanecer em Recife pediram remoção ou movimentação. Indo mais longe no 
raciocínio, pode-se dizer que tais candidatos propositalmente escolheram cidades de 
região aclimática, no caso a Amazônia, exatamente para posteriormente alegarem 
inadaptação à mesma ou doença e aí criarem diversos problemas funcionais com o 
objetivo de obrigarem a Administração Pública a removê-los para Recife. 
As alegações desses litisconsortes, de que foram removidos por interesse da 
Administração e de que trouxeram consigo as vagas das cidades de opção, ao terem sido 
removidos para a DRT-PE, são inconsistentes. Basta ler os atos de remoção às fls. 460, 
477, 529 e 549 para se verificar que foram removidos ‘a pedido’ e cada um deles ‘em 
claro existente na lotação aprovada pela EM/DASP nº 40, de 16 de janeiro de 1976, 
publicada no suplemento ao nº' 16, do Diário Oficial de 23 seguinte’. Ora, remoção a 
pedido não se confunde com remoção por interesse da Administração, situação em que 
teria sido ex officio, e ‘claro existente na lotação’ significa vaga. Portanto, esses 
removidos o foram a pedido e indo ocupar vagas na DRT-PE, ficando abertas as que 
antes ocupavam nas cidades para onde foram admitidos. 
É de se ressaltar que no caso de Carlos Alberto Athayde de Almeida Lopes Filho, Paulo 
José Mendes de Oliveira, Solange Amorim Mendonça e Valda Santana de Amorim os 
atos foram de remoção porque à época dos mesmos já não eram mais empregados 
públicos, transformados que foram os seus empregos em cargos de Fiscal do Trabalho 
por força do art. 20 da Lei nº 7.391, de 25.10.85, a qual modificou assim o regime jurídico 
de tal categoria de servidores públicos, submetendo-os ao vínculo estatutário, qual seja 
às normas então vigentes - Lei nº 1.711, de 28.10.52 - Estatuto dos Funcionários Públicos 
Civis da União. Já no tocante a Mireni Gonçalves de Souza, o que houve foi 
movimentação, que significava o mesmo que a remoção do funcionário público, sendo 
que aquela denominação se dava à remoção do empregado público, pois, conforme 
atesta a certidão de fls. 55, quando editada a Portaria DP nº 751, que a trouxe para a 
DRT-PE, em 11.09.85,ainda era ela ocupante de ernprego, eis que inexistente a Lei nº 
7.391. 
Seja como for, ou removidos na condição de funcionários ou movimentados na condição 
de empregados, o certo é que o foram tais litisconsortes passivos antes de 03 (três) anos 
a contar da data de publicação de seus atos de admissão, o que se constata pela leitura 
da certidão de fls. 55 - onde constam as datas das portarias de remoção ou 
movimentação e das qualificações de fls. 115/116 - onde constam as datas das portarias 
de admissão, em clara infringência ao item ‘6’ da Instrução Normativa do DASP nº 58/76, 
à qual se submeteram por força do item 10.3 do Edital do concurso (fls. 12), devendo 
estar conscientes do referido prazo de permanência mínima quando exercitaram o direito 
de opção para serem admitidos naquelas outras cidades. 
Não se pode afirmar, como fazem os autores, que houve propriamente desvio de 
finalidade nas admissões desses litisconsortes, pois as suas opções por cidades 
diferentes da de classificação foram válidas nos termos da multicitada instrução 
normativa. A ilegalidade patenteia-se, sim, posteriormente, nos atos de movimentação e 
remoção, por inobservância, a partir daí, dos termos da mesma instrução normativa. 
O desrespeito a essa regra normativa implica em vício de nulidade dos atos 
administrativos praticados - movimentação e remoções - por ilegalidade de seu objeto, 
amoldando-se à teratologia do art. 2º, parágrafo único, alínea c, da Lei de Ação Popular 
(Lei nº 4.717/65): 
 "A ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em violação de lei, 
regulamento ou outro ato normativo”.  
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  Interessante notar que em todos os procedimentos administrativos de 
remoção/movimentação desses servidores foi lembrada, na tramitação de cada pedido, a 
imposição desse item ‘6’ da referida Instrução Normativa do DASP (fls. 458, 475, 503, 546 
v. e 564), só que passou-se por cima de tudo isso, deferindo-se a movimentação e as 
remoções. Mais estarrecedor ainda é ver-se manifestamente a influência política na 
movimentação de Mireni Gonçalves de Souza, apadrinhada do então Deputado Federal 
Geraldo Melo, que pediu por ela ao então Chefe de Gabinete do Sr. Ministro do Trabalho, 
segundo está inequívoco nos documentos de fls. 558 e 559, sendo tamanha a força de 
seu protetor que conseguiu arrancar daquela última autoridade uma exceção casuística à 
regra rígida do item ‘6’ da Instrução Normativa do DASP nº 58/76, nos seguintes termos 
constantes daquele ofício de fls. 558: "Entretanto, a movimentação pretendida poderá ser 
concretizada, através de ato próprio do Delegado Regional do Trabalho dos 02 (dois) 
Estados envolvidos". Lamentável que um assunto de natureza eminentemente técnica - 
movimentação de uma servidora optante, jungida a regras legais - tenha sido tratado de 
forma exclusivamente política prejudicando pessoas como os autores, os quais, 
diferentemente dos apaniguados, nada pediram a quem quer que fosse, simplesmente 
ficaram no aguardo do respeito às suas posições classificatórias no aludido certame para 
serem admitidos, como optaram ao se inscreverem no mesmo, nas vagas da cidade do 
Recife. 
Essas vagas existiam, isso já ficou suficientemente demonstrado não só pelo que consta 
expressamente dos atos de remoção de fls. 460, 477, 529 e 549, como também pela 
diferença numérica entre a 'lotação aprovada’ e o ‘efetivo exercício’ dos fiscais da DRT-
PE que são informados às fls. 458 v., 475 e 564 v. Igualmente, outra prova da existência 
de referidas vagas são os dispositivos legais invocados como fundamentação para os 
atos de movimentação de Mireni Gonçalves de Souza e de remoção de Carlos Alberto 
Athayde de Almeida Lopes Filho, Paulo José Mendes de Oliveira, Solange Amorim 
Mendonça e Valda Santana de Amorim: naquele o art. 1º do Decreto nº 81.053, de 
19.12.77 e nestes o inciso 1 do art. 18 do Decreto nº 53.481, de 23.01.64. Ora, a alínea b 
do art. 2º do primeiro decreto diz, expressamente, que um dos requisitos essências da 
transferência e da movimentação é a ‘existência de vaga’, enquanto que o art. 16 do 
segundo decreto dispõe que ‘a remoção, em qualquer caso, dependerá da existência de 
claro de lotação’. Em suma: os 05 (cinco) litisconsortes aqui referidos foram para a 
DRT/PE ocupando vagas, nunca levando as vagas das DRT's de origem, como se fosse 
caso de redistribuição ou transposição segundo querem fazer crer a ré e os mesmos. Por 
essas mesmas razões, não procedem os argumentos de que as admissões dos autores 
deixaram de ocorrer por conta de decretos proibitivos de ingresso de pessoal, os quais 
são juntados em cópias às fls. 192/200. Se assim fosse, não teriam sido nomeados para o 
cargo de Fiscal do Trabalho os candidatos relacionados na Portaria nº 901, às fls. 99, 
publicada no DOU de 30.10.86, em plena vigência desses decretos proibitivos, o que 
evidencia constituir o cargo em referência exceção àquelas vedações. 
Havendo, como de fato houve, ocupação de vagas na DRT-PE, inclusive da cidade do 
Recife, consoante o prova a certidão de fls. 55, por candidatos que estavam em posição 
inferior à dos autores na ordem de classificação do referido concurso - fls. 28/29 quanto a 
Mireni Gonçalves de Souza, Carlos Alberto Athayde de Almeida Lopes Filho e Paulo José 
Mendes de Oliveira - ou por candidatas que foram classificadas para órgão diverso dos 
autores (fls. 30) quanto a Valda Santana de Amorim e Solange Amorim Mendonça, que 
não foram classificadas para a Delegacia Regional do Trabalho e sim para a Delegacia do 
Trabalho Marítimo -, mesmo através da via transversa das remoções e movimentações 
posteriores - expediente que tentou velar, mascarar o desrespeito à rigorosa ordem de 
classificação por cidade imposta pelos itens 8.2 e 11.3 do edital de fls. 12 -, tudo em 
prejuízo dos autores, aquilo que era uma mera expectativa de direito dos mesmos, qual 
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seja a admissão na medida da conveniência administrativa, segundo o item 11.2 do 
mesmo Edital, tomou-se, a partir daí, um direito adquirido, nos termos da jurisprudência 
cristalizada na Súmula 15 do Supremo Tribunal Federal, que assim enuncia: 
 ‘Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação 
quando o cargo for preenchido sem observância da classificação’. 
Tratando-se de ação desconstitutiva de ato jurídico, os efeitos da procedência do pedido, 
no que concerne à invalidação dos atos administrativos de movimentação e remoção, hão 
de ser retroativos às respectivas datas dos dois primeiros atos dessa natureza, inclusive 
para que possam os autores ser admitidos no prazo de validade do concurso público, 
restabelecendo-se a situação precisamente como deveria ter ocorrido. Todavia, os efeitos 
patrimoniais, quais sejam, percepção dos salários e demais vantagens pecuniárias 
referentes a todo aquele período em que deviam ter sido admitidos, não podem ser 
concedidos, porquanto não foram pedidos às fls. 08/09 nem muito menos às fls. 91, 
vedando-se ao julgador proferir sentença extra petita (art. 460 do CPC)”. (Fls. 595/601). 
Com essas considerações, nego provimento à apelação e à remessa, tida como 
interposta, mantendo a sentença pelos seus bem apresentados fundamentos. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 104.154-RN  
Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO RIO GRANDE DO NORTE 
Apelados: BANCO CENTRAL DO BRASIL, BANCO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S/A - 
  BANDEPE,  BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A, BANCO REAL S/A E  BANCO  
  DE PROGRESSO S/A 
Advogados: DRS. JOSÉ ALIZONETO ROCHA E OUTROS (APTE.), MAVIAEL MELO DE 
ANDRADE E 
  OUTROS, ANTÔNIO JOSÉ MONTEIRO DE MORAES E OUTROS, WALDENIR 
XAVIER DE 
  OLIVEIRA, JOÃO ANTÔNIO ALVES AFONSO NETO E OUTROS E JOVENTINA 
SIMÕES 
  OLIVEIRA E OUTROS  (APDOS.) 

EMENTA: 
Constitucional e Processual Civil. Ação civil pública ajuizada por associação. Caderneta 
de poupança. Correção monetária. Incabimento. 
Ilegitimidade ativa da associação para, através de ação civil pública, defender o direito 
dos poupadores, que se apresenta claramente divisível, individualizável e com titulares 
certos, não sendo, portanto, nem coletivo, nem difuso. 
Tratando-se de direitos individuais homogêneos, não é a ACP via idônea, ante a ausência 
de expressa autorização legal – Lei 7.347/85, art. 1º.  

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 março de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: A ação civil pública proposta pela Associação de 
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Defesa do Consumidor do Rio Grande do Norte contra o Banco Central do Brasil, Banco 
Progresso S/A, Banco Real S/A, Banco Sudameris do Brasil S/A e Banco do Estado de 
Pernambuco S/A, com pedido de correção monetária dos saldos das cadernetas de 
poupança pelo índice de 84,32% em favor de todos os depositantes nos citados 
estabelecimentos de crédito, foi julgada extinta, sem exame do mérito, por ilegitimação 
ativa. 
A associação interpôs apelação, e esta egrégia Turma, preliminarmente, excluiu da lide o 
BACEN e anulou a r. sentença, face à incompetência absoluta da Justiça Federal.  
O Banco Real interpôs recurso especial ao egrégio STJ, que restou provido, entendendo 
a 4ª Turma daquela Corte pela legitimidade passiva do BACEN, e, conseqüentemente, 
pela competência da Justiça Federal para apreciar o feito. Agora, retornam os autos para 
que esta Turma prossiga no julgamento do recurso da associação. 
A apelação sustenta a legitimação da autora para a causa, por serem os poupadores, 
mediante caderneta, considerados consumidores de serviços bancários, devendo ser 
reformada a sentença, a fim de que o juízo de origem examine o mérito. 
O Banco do Estado de Pernambuco S/A e o Banco Real S/A respondem à apelação, com 
o fundamento central de que nos contratos de depósito em caderneta de poupança não 
há remuneração pelo cliente ao banco, de modo que este não pode ser considerado 
fornecedor de serviços, pelo que deve ser mantida a sentença. 
O Ministério Público Federal, tendo requerido vista dos autos, opina pelo improvimento do 
recurso. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Duas questões devem ser conhecidas, 
preliminarmente, por esta eg. Turma: o cabimento, à espécie, da ação civil pública e a 
legitimação ativa da Associação para a causa. 
Imprescindível, antes de qualquer consideração, a definição da natureza jurídica dos 
interesses que a Associação pretende tutelar através da presente ação. 
O direito dos que possuem caderneta de poupança terem seus saldos reajustados pelo 
índice do IPC apresenta-se claramente divisível, individualizável e com titulares certos. 
Não se trata, portanto, de direito coletivo, tampouco de direito difuso. 
Não sendo coletivos nem difusos, os interesses dos poupadores, no caso, têm índole 
individual. Dada a abrangência de seus titulares, podem ser considerados mais do que 
simples interesses individuais justapostos. 
O art. 81, III, da Lei nº 8.078/90 (CDC), define tais direitos ou interesses como "individuais 
homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum". 
Para Rodolfo de Camargo Mancuso, os direitos individuais homogêneos são "aqueles que 
apresentam certa uniformidade, pela circunstância de que seus titulares encontram-se em 
certas situações ou enquadrados em certos seguimentos sociais que lhes conferem 
coesão ou aglutinação suficiente para destacá-los da massa de indivíduos" (in 
Comentários ao Código de Proteção ao Consumidor, SP, Saraiva, 1991, p. 278). 
Não há dúvida de que a hipótese é de interesse individual homogêneo, e a ação civil 
pública não é via idônea para a tutela coletiva de tais direitos. 
A alegação de que a matéria envolveu direito do consumidor, a respaldar o cabimento da 
ACP, não é aceitável. Ainda que fosse o caso de direito de consumidor, este só pode ser 
defendido através de ACP quando difuso ou coletivo. 
O art. 1º da Lei nº 7.347 é claro, ao dispor: 
"Art. 1º - Regem-se pelas disposições desta lei, sem prejuízo da ação popular, as ações 
de responsabilidade por danos causados: 
(...) 
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II - ao consumidor: 
(...) 
IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo”. 
Do contrário, o inciso IV não precisaria utilizar a expressão “outro”, bastaria dizer 
"qualquer direito difuso ou coletivo". Se o legislador utilizou a expressão OUTRO é porque 
considerou que todos os incisos precedentes também se referiam a interesses difusos ou 
coletivos. 
Tanto é assim que a Lei nº 8.078 veio, posteriormente, disciplinar em capítulo próprio as 
"ações coletivas para a defesa dos interesses individuais homogêneos". 
Em resumo, penso que a defesa coletiva de direito individual homogêneo só é possível 
em se tratando de direitos de consumidores e, tão-somente, através das ações coletivas 
previstas naquele Código. Jamais através de ação civil pública. 
Outra questão que sobreleva é a falta de legitimidade ativa da Associação para a causa.  
Esta egrégia Turma já se manifestou sobre o tema, em caso semelhante, ação civil 
pública promovida pela mesma Associação de Defesa do Consumidor do Rio Grande do 
Norte, cujo acórdão, relatado pelo MM. Juiz Geraldo Apoliano, restou assim ementado: 
“Constitucional e Processual Civil. Ação civil pública. Ilegitimidade ativa de associação. 
Direitos individuais. 
Ação civil pública ajuizada por Associação de Defesa do Consumidor, ao fito de assegurar 
a utilização do índice de 84,32% - “IPC” do mês de março de 1990 -, como fator de 
atualização monetária das contas de poupança de consumidores processualmente 
substituídos. 
Tentativa de proteger direitos individuais homogêneos e disponíveis, cuja defesa, não 
deve ser admitida mediante o emprego de ação civil pública. 
As atribuições institucionais das Associações são aquelas previstas e autorizadas na Lei 
nº 7.347/85, com a modificação da Lei nº 8.884/94, as quais somente prevêem a atuação 
desses entes em Juízo, quando se ‘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’. 
Ilegitimidade ativa ad causam da Associação para o aforamente de ação civil pública que 
não colime a proteção de interesses difusos ou coletivos, que não se confundem com 
direitos individuais outros afetados a um determinado estamento social. 
Apelação improvida”.  
(AC 99.135 - RN, j. 01.08.96). 
Dessa forma, por entender inadequado ao caso o manejo da ação civil pública e a 
Associação parte ativa manifestamente ilegítima, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 107.539-AL 
Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: LAGINHA AGRO INDUSTRIAL S/A 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogados: DRS. JORGE MEDEIROS E OUTRO (APTE.) E  AUZENEIDE MARIA DA SILVA 
  WALLRAF E OUTROS  (APDO.) 

EMENTA:  
Previdenciário e Processual Civil. Embargos à execução. Contribuições previdenciárias 
sobre o valor comercial pago a fornecedores de cana-de-açúcar, não recolhidas nas 
épocas próprias. Cobrança de taxa referencial como fator de correção monetária. 
Possibilidade como juros de obrigação vencida. 
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1. É dever do adquirente, consignatário ou cooperativa exigir do vendedor ou consignante 
da produção, quando da realização da comercialização da produção, comprovação de 
sua inscrição no Cadastro Geral do Contribuintes - CGC do Ministério da Economia, 
Fazenda e Planejamento, se pessoa jurídica, ou de sua inscrição no INSS como segurado 
especial ou como equiparado a trabalhador autônomo, se pessoa física, observando o 
disposto no art. 15 do Regulamento dos Benefícios da Previdência Social e nas normas 
fixadas pelo INSS. Caso não mantenham à disposição da fiscalização os documentos 
comprobatórios desta obrigação, são responsáveis pelo recolhimento da contribuição. 
Exegese dos §§ 5º e 6º do art. 24 do Decreto nº 612, de 21 de julho de 1992. 
2. Ausência de prova por parte do embargante. 
3. A cobrança de TR como juros de obrigação vencida e não fator de correção monetária 
é plenamente admissível. 
4. 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, 15 de dezembro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS – Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Cuida-se de embargos opostos pela empresa 
Laginha Agro Industrial S/A contra execução ajuizada pelo Instituto Nacional do Seguro 
Social - INSS, decorrente do não recolhimento, nas épocas próprias, de contribuições 
previdenciárias sobre o valor comercial pago pela autora a fornecedores de cana-de- 
açúcar, relativas ao período de 11/91 a 08/92 e 10/92 a 02/93. 
Alega a embargante, em suma, que, para que houvesse a sub-rogação da empresa “na 
obrigação dos seus fornecedores de cana de recolher à Previdência Social 3% (três por 
cento) da receita bruta por estes obtida com a venda que lhes fizeram da cana-de-açúcar, 
a condição básica, a exigência primeira era que tais fornecedores fossem segurados 
especiais, isto é, exercessem a atividade rural individualmente ou em regime de economia 
familiar ...” (fls. 03). Aduz, ainda, que sobre o valor da execução incidiu indevidamente a 
TR - Taxa Referencial como fator de correção monetária. 
Impugnação apresentada pela autarquia federal, onde sustenta a legalidade da cobrança, 
mesmo porque a empresa não forneceu à fiscalização a relação de todos os fornecedores 
de produtos rurais, a partir de 11/91, com a respectiva matrícula e cópias de 
recolhimentos ao INSS, somente apresentando a inscrição de fornecedores pessoas 
jurídicas, assumindo a obrigação. Doutra parte, noticia que o índice utilizado para a 
cobrança foi a UFIR. 
Tendo em vista os documentos juntados à contestação, foi determinada a intimação da 
empresa autora para se manifestar, o que fez às fls. 104/105. 
Apesar de instadas, as partes não produziram provas. 
O MM. Juiz Federal da 2ª Vara da Seção Judiciária de Alagoas, Dr. Paulo Roberto de 
Oliveira Lima, julgou os embargos improcedentes, por entender que a embargante não se 
desincumbiu a contento de provar a exata natureza dos produtores de quem adquiriu 
cana-de-açúcar, assumindo a responsabilidade por sub-rogação. Também firmou o 
entendimento de que não foi utilizada a TR como fator de correção. 
Condenou, ainda, a embargante, ao pagamento das custas processuais e honorários 
advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. 
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Inconformada, recorre a autora, renovando a tese de que a sub-rogação somente atingia 
as obrigações do segurado especial, o que inocorre, segundo a apelante, na hipótese 
vertente. Insiste no argumento da cobrança da TR, pugnando, alfim, pela reforma da 
sentença. 
Com as contra-razões, vieram-me os autos, conclusos por distribuição. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Trago à baila os fundamentos 
esclarecedores da sentença, in verbis: 
“A matéria não é de difícil solução. Na verdade, embora a inicial tenha procurado tratar do 
tema pelo prisma do ‘Direito’, trata-se muito mais de questão de fato. É que os litigantes 
não se desentendem quanto à existência da responsabilidade por sub-rogação do 
adquirente de produtos rurais, pelas contribuições previdenciárias devidas pelos 
produtores individuais e em regime de economia familiar. Também não discrepam as 
partes no que pertine à inexistência da responsabilidade por sub-rogação quando o 
produtor é empresa organizada e devidamente matriculada nos órgãos de controle do 
fisco. Aliás, a clareza do assunto, mercê dos dispositivos da Lei nº 8.212/91, não enseja 
dúvidas. 
Ocorre que a fiscalização do INSS que autuou a embargante entendeu que alguns dos 
fornecedores de cana-de-açúcar se constituíam ‘segurados especiais’, ou seja, eram 
produtores individuais ou em regime de economia familiar, conclusão decorrente da 
ausência nos registros contábeis e comerciais da embargante de suas inscrições na 
Delegacia da Receita e no INSS”. 
O argumento principal da apelante é de que a sentença considerou, quando não devia, 
todos os fornecedores como segurados especiais, ou seja, “o produtor, o parceiro, o 
meeiro e o arrendatário rurais, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam 
essas atividades, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o 
auxílio eventual de terceiros”. (Art. 12, VII, da Lei 8.212/91). 
Neste sentido, sustenta a apelante: 
“10 - Dúvidas pois não restam de que a exigência se fez, pelo menos, sobre a totalidade 
das canas-de-açúcar adquiridas de pessoas físicas, como se fossem os fornecedores da 
apelante, à unanimidade, segurados especiais. 
11 - Isto contraria o notoriamente sabido fato e porque notório, independemente de prova, 
conforme CPC, art. 334, I, de que a atividade canavieira se desenvolve em latifúndios 
explorados pelo produtor com o auxílio de empregados, nunca individualmente ou em 
regime de economia familiar. 
12 - A grandeza dos números de que se cogita, ou seja, 474.600,050 toneladas de cana-
de-açúcar, por si só, desmente a tese do lançamento. Inimaginável que produtores rurais, 
trabalhando individualmente ou em regime de economia familiar, conseguissem produzir 
quase meio milhão de toneladas de cana-de-açúcar, cultivando, para tanto, uma área de 
cerca de 10.000 hectares, isto considerando-se um rendimento agrícola de 50 toneladas 
por hectare. 
Fosse isto verdade, oxalá que um dia o seja, o problema de distribuição de terras estaria 
solucionado, a tão pretendida e necessária reforma agrária já estaria implementada, 
pronta e acabada. 
13 - Por estas razões, não pode prosperar a sentença recorrida quando considera todos 
os fornecedores de cana-de-açúcar da apelante segurados especiais, e a julga 
responsável, por subrogação, pelo recolhimento da contribuição por eles devida à 
seguridade social. 
Isto porque, como demonstrado, não há previsão legal para esta sub-rogação no período 
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abrangido pela fiscalização, já que é fato notório que cana-de-açúcar não é produzida por 
segurado especial”. (Fls. 117/118). 
Para deslindar a controvérsia, observo as prescrições do Decreto nº 612, de 21 de julho 
de 1992, in verbis: 
“Art. 24 - Contribui com 3% (três por cento) da receita bruta proveniente da 
comercialização da sua produção o segurado especial referido no inciso VII do art. 10. 
................................................................................... 
§ 4º - O adquirente, consignatário ou cooperativa ficam sub-rogados nas obrigações do 
segurado especial pelo cumprimento das obrigações de que trata este artigo. 
§ 5º - O adquirente, consignatário ou cooperativa devem exigir, do vendedor ou 
consignante da produção, quando da realização da operação prevista no § 2º, 
comprovação de sua inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC do Ministério da 
Economia, Fazenda e Planejamento, se pessoa jurídica, ou de sua inscrição no INSS 
como segurado especial ou como equiparado a trabalhador autônomo, se pessoa física, 
observando o disposto no art. 15 do Regulamento dos Benefícios da Previdência Social e 
nas normas fixadas pelo INSS. 
§ 6º - O adquirente, consignante ou cooperativa são responsáveis pelo recolhimento da 
contribuição de que trata este artigo, independentemente do disposto no § 4º, caso não 
mantenham à disposição da fiscalização os documentos comprobatórios da obrigação 
prevista no § 5º”. 
Estou, pois, com a sentença, ao concluir que: 
“Independentemente do disposto no Decreto nº 612, é fora de dúvida competir à 
embargante a indispensável prova da exata natureza dos produtores de quem adquiriu 
cana-de-açúcar, sob pena da configuração da responsabilidade por sub-rogação, até 
porque o crédito tributário devidamente inscrito goza da presunção de certeza e liquidez 
que somente se afasta diante de prova bastante a cargo do interessado. 
No caso dos autos, além da mencionada prova não ter sido feita durante a fase 
administrativa do processo impositivo (cuja cópia dorme nos autos), a embargante não se 
animou a produzi-la em juízo, malgrado fosse a tanto instada pelo despacho de fls. 106”. 
(Fls. 110). 
Ora, insistir no presente apelo que os fornecedores não são segurados especiais é tentar 
fazer tabula rasa ao preceptivo legal, que exige “a comprovação de sua inscrição no 
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC do Ministério da Economia, Fazenda e 
Planejamento, se pessoa jurídica, ou de sua inscrição no INSS como segurado especial 
ou como equiparado a trabalhador autônomo, se pessoa física”. 
Como foi demonstrado nos autos, a empresa apenas consignou em sua escrituração a 
relação dos fornecedores pessoas jurídicas. 
Quanto à cobrança de TR-Taxa Referencial como fator de correção monetária, muito 
embora conste do documento de fls. 20 dos autos referência à TR no mês de 
competência 11/91, não representa ela fator de correção monetária, mas juros, em face 
de obrigação vencida, o que é permitido.  
Com essas considerações, nego provimento à apelação.  
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 108.564-RN  
Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelada: FUNDAÇÃO HOSPITALAR MONSENHOR WALFREDO GURGEL 
Advogados: DRS. ANNA KATHYA HELINSKA (APTE.) E JOÃO MARIA DA SILVA (APDA.) 
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EMENTA: 
Processual Civil. Embargos à execução. Crédito previdenciário. Prescrição. 
1. Na vigência da CF/67 até o advento da EC nº 08/77, a prescrição do crédito 
previdenciário era qüinqüenal, por se considerar, em face do sistema jurídico vigente, a 
contribuição previdenciária como um tributo.  
2. Com a edição da EC nº 08/77, que tratou diferenciadamente os tributos das 
contribuições sociais, restabeleceu-se o prazo prescricional previsto na Lei nº 3.807/60, 
que era trintenário.  
3. Com o advento da Lei nº 8.212/91, a prescrição passou a ser então decenal, por força 
do disposto no art. 46 daquele diploma legal. 
4. Na hipótese, a dívida é referente ao período de maio a dezembro/85, época em que a 
prescrição era trintenária. Tendo o crédito sido constituído em 1992, não há que se falar 
na ocorrência de prescrição. 
5. Apelo 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, dar provimento à apelação, nos termos do relatório, do voto do Juiz Relator 
e das notas taquigráficas constantes dos autos, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 29 de setembro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ – Relator 

RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: O INSS interpôs recurso de apelação contra 
sentença da lavra do MM. Juiz Federal da 1ª Vara – RN, que, nos autos de ação de 
embargos à execução ajuizada por Fundação Hospitalar Monsenhor Walfredo Gurgel, 
julgou parcialmente procedente o pedido para, reconhecendo a prescrição, extinguir a 
execução pertinente ao Processo de nº 92.7616-5, relativo à Inscrição Administrativa nº 
30.760.634-1. 
Sustenta o apelante (fls. 53), em síntese, que a faculdade de rever o lançamento estaria 
extinta em maio/90, ou seja, em cinco anos contados do primeiro dia do exercício 
seguinte ao em que o crédito poderia ter sido constituído; que, como não houve 
homologação expressa, o direito de cobrar o débito somente prescreveria cinco anos 
após o primeiro dia do exercício seguinte à extinção do direito de homologar, ou seja, em 
1996; que, tendo a dívida sido inscrita em 1992, não há que se falar em prescrição. 
Não foram oferecidas contra-razões. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Insurge-se a autarquia apelante contra a 
parte do decisum que, ao reconhecer a prescrição, extinguiu a execução pertinente ao 
Processo de nº 92.7616-5, relativo à inscrição administrativa nº 30.760.634-1. 
Esta eg. Corte já firmou o entendimento, na esteira do posicionamento do col. Supremo 
Tribunal Federal, de que o prazo prescricional do crédito previdenciário, quando estava 
em vigor a Constituição Federal de 1969 até a edição da Emenda Constitucional nº 08/77, 
era qüinqüenal, por se considerar, em face do sistema jurídico vigente, a contribuição 
previdenciária como tributo. 
A partir da EC nº 08/77, que tratou diferenciadamente os tributos das contribuições 
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sociais, restabeleceu-se o prazo prescricional previsto na Lei nº 3.807/60, que é de trinta 
anos.  
 Posteriormente, com a edição da Lei nº 8.212/91, a prescrição passou a ser decenal, em 
face do disposto no seu art. 46. 
Nesse sentido, destaco ementa da eg. Terceira Turma, da lavra do MM. Juiz Ridalvo 
Costa: 
“Previdenciário. Execução fiscal. Contribuição previdenciária. Crédito constituído na 
vigência da EC nº 01/69. Natureza tributária. Prescrição qüinqüenal. Art. 174 do CTN. 
Sob o império da Emenda Constitucional nº 01, de 1969, as contribuições previdenciárias 
passaram a compor o Sistema Tributário Nacional e a serem regidas pelo CTN, 
aplicando-se, no tocante à prescrição, o prazo de 05 anos para ajuizamento de ação 
fiscal. 
Com o advento da EC nº 08, de 14 de abril de 1977, o caráter tributário deixou de existir 
às contribuições previdenciárias, restaurando-se a prescrição trintenária de que trata o art. 
144 da Lei nº 3.807/60. 
Lançamento ocorrido em 15.03.77. Execução ajuizada em 30.10.92. Prescrição 
qüinqüenal consumada”. 
No caso sub judice, a dívida é referente ao período de maio a dezembro/85, quando o 
prazo prescricional era trintenário. Tendo havido a constituição do crédito em 1992, não 
há que se falar na ocorrência da prescrição. 
Com estas considerações, dou provimento ao apelo, para julgar improcedentes os 
embargos à execução. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 108.869-RN  
Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Apelado: EDSON INÁCIO GODOY 
Advogados: DRS. ANTÔNIO VIEIRA BATISTA JÚNIOR E OUTROS (APTE.) E AGUINALDO 
  FERNANDES  DANTAS E OUTRO (APDO.) 

EMENTA: 
Civil. Responsabilidade em face de danos materiais e morais. Entrega de talonário de 
cheques a terceiros pela instituição financeira sem autorização do correntista. Devolução 
dos cheques por emissão indevida. Inscrição do nome do cliente no SPC - Serviço de 
Proteção ao Crédito. Ausência de provas quanto aos danos materiais. Manutenção do 
decisum quanto à fixação dos danos morais. 
1. Inexistindo prova quanto ao pagamento de despesas pelo autor, não há que se falar em 
ressarcimento. lncabimento de indenização por danos materiais. 
2. Demonstrado o abalo de crédito do autor da ação em face da negligência da instituição 
financeira na guarda de talão de cheques do correntista, com repercussões negativas no 
nome do mesmo na praça, há de aquela ser penalizada com o pagamento de indenização 
a título de danos morais. 
3. Apelação parcialmente provida. 

ACÓRDÃO 
 Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à 
unanimidade, dar parcial provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, na forma 
do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado. 
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Recife, 11 de março de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 

RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Trata-se de ação promovida por Edson Inácio de 
Godoy contra a CEF - Caixa Econômica Federal, visando a obter indenização em face de 
danos morais e materiais sofridos pelo autor, em face de abalo de crédito, por conduta da 
ré, que determinou a inclusão indevida do seu nome no SPC - Serviço de Proteção ao 
Crédito. 
O MM. Juiz Federal da 4ª Vara da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, Dr. Edilson 
Pereira Nobre Júnior, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré a pagar 
ao autor: danos materiais, equivalentes ao valor das tarifas cobradas pela devolução dos 
cheques 460941 a 460960, acrescidos dos custos com tratamento médico especificado às 
fls. 32, bem assim de seu eventual agravamento; e morais, fixados no quádruplo das 
importâncias dos cheques, cuja numeração consta acima, que tenham sido efetivamente 
devolvidos. 
Condenou, ainda, a ré ao pagamentos de honorários advocatícios fixados em 10% (dez 
por cento). 
Inconformada, recorre a CEF, refutando o pagamento das despesas médicas, por 
ausência de prova, além de, quanto a este aspecto, ter de ser declarada a nulidade da 
sentença por se tratar de decisum condicional. Também rechaçou a condenação em 
danos morais. 
Com as contra-razões, vieram-me os autos, conclusos por distribuição. 
É o relatório. 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Como se verifica dos autos, empregado da 
ré entregou a terceiro talão de cheques de conta corrente em nome do autor, desativada 
desde o final do ano de 1991. 
A emissão indevida dos cheques, no ano de 1995, ensejou a inscrição do nome do 
correntista no SPC - Serviço de Proteção ao Crédito. 
Alega o autor que a conduta da CEF teria ocasionado abalo do seu crédito, bem como 
causou enfermidade na sua esposa, possivelmente em face de “problemas 
psicossomáticos”, obrigando-a a tratamento médico duradouro. 
Entendeu o MM. Juiz a quo que "a entrega, por negligência de empregado, de talão de 
cheques a terceiro, distinto do correntista, que passa a proceder a sua emissão de má-fé, 
acarreta, sem prejuízo de eventual direito regressivo, a responsabilidade da instituição 
financeira, a qual, nos termos do Código do Consumidor, é de índole objetiva, tornando 
desnecessária a demonstração de conduta culposa”. 
A apelação ataca os danos materiais, de modo específico, quanto às despesas médicas. 
Aduz a apelante, em suma, que o autor não se desincumbiu de provar que a doença que 
atingiu sua esposa tivesse cunho psicológico, nem tampouco o nexo de causalidade entre 
a moléstia e as atitudes imputadas à CEF. 
Sustenta, por fim, que a esposa do apelado já se encontrava em tratamento antes mesmo 
de cientificar-se da devolução dos cheques. 
É que, segundo a CEF, o tratamento teria se iniciado em 20.07.94, consoante declaração 
do médico (fls. 32), e somente poucos dias antes da declaração da apelante (fls. 14), 
datada de 21.09.94, é que teria o autor conhecimento de que sua conta estava com 
problemas. 
Na verdade, esta questão fática não ficou bem delineada nos autos. Realmente, não é 
possível se saber com precisão se a doença da esposa do autor eclodiu antes ou depois 
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do conhecimento do fato de que sua conta desativada estava com problemas. 
Penso, contudo, que, tendo em vista que a contestação oferecida pela CEF não 
contrariou as alegações do autor quanto ao fato, há de se presumir que a doença teve 
início após o conhecimento sobre as atribulações com a conta junto à Caixa. 
Doutra parte, alega a apelante que a sentença deve ser anulada por tratar-se de sentença 
condicional, uma vez que determinou como parte do pagamento, a título de danos 
materiais, o valor equivalente aos “custos com tratamento médico especificado às fls. 32, 
bem assim de seu eventual agravamento" (fls. 61), sendo que inexiste nos autos qualquer 
prova de gastos com despesas médicas, apenas a declaração do médico que não se 
reporta às despesas. 
Relegada a apuração das despesas à liquidação, ao sentir da apelante a sentença é 
condicional, o que não é permitido no ordenamento jurídico pátrio. 
Não vejo como anular a sentença, mas reformá-la para negar a inclusão no pagamento da 
indenização por danos materiais de eventual despesa paga, à míngua de prova. 
Ainda, no tocante à indenização por danos materiais, o Juiz a quo condenou a CEF na 
importância equivalente "ao valor das tarifas cobradas pela devolução dos cheques 
460941 a 460960". 
Penso que a apelante, também quanto a este aspecto, se encontra coberta de razão, 
quando assevera: 
 "Ora, a CEF afirmou taxativamente em sua contestação que não houve cobrança de 
tarifas do autor em relação aos cheques acima mencionados, até porque, na época, a 
conta do mesmo encontrava-se encerrada, como admite o próprio apelado no item 5 
inicial. 
Saliente-se, também, que em nenhum momento o autor desincumbiu-se do ônus da 
prova, limitando-se a juntar extratos dos anos de 1991 e 1990, ao qual consta a cobrança 
de tarifas devidas e que nenhuma relação tem com os cheques objeto da presente lide, 
como ficou cabalmente demonstrado pela CEF em sua contestação”. (Fls. 68/69). 
Com efeito, o autor não trouxe aos autos qualquer prova de que tenha efetuado alguma 
despesa com pertinência à emissão indevida dos cheques por terceiro. 
As tarifas cobradas a que se reportam os extratos da conta desativada dizem respeito à 
devolução de cheques que não guardam relação com o talão entregue pela CEF a 
terceiro. 
A propósito, já na contestação, alegou a CEF: 
 “19. Configurado e constatado o equívoco em tela, a ré, conforme se depreende pelas 
próprias afirmações do requerente (docs. de fls. 15), de forma imediata e tempestiva, 
promoveu a solicitação de exclusão do Cadastro dos Negativados, reconhecendo o 
equívoco ocorrido e isentando-o de qualquer responsabilidade por aqueles cheques”. (Fls. 
41). 
Assim, não havendo a mínima prova com despesas médicas e de tarifas pertinentes ao 
talão de cheque em causa, não há que se falar em indenização por danos materiais. 
Com esse entendimento, fica prejudicada, inclusive, a análise de fundo sobre se o 
tratamento da esposa do autor embasaria eventual indenização por dano material. 
É que, como é notório em direito, indenizar tem o significado de ressarcir. Se não há 
comprovação de despesas, não há o que indenizar. 
Finalmente, cabe a análise da existência ou não de danos morais. 
Pacífico nestes autos é o fato de que a CEF reconheceu ter entregue talão de cheques a 
terceiro, conclusão a que chegou através de Comissão de Sindicância por ela instaurada 
(fls. 51/53). - 
 Observo, doutra parte, que a apelante, em sua contestação, não enfrenta a assertiva do 
autor de que teve o seu crédito e da sua esposa visivelmente abalado, quando os seus 
cheques foram recusados em diversas lojas (Superete Queiroz, Boutique Moça Bonita, 
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Riana Butterfly, Farmácia Guararapes e Supermercado Nordestão). 
Na verdade, limitou-se a argumentar que se abalo houve o foi em decorrência da conduta 
do autor e da esposa, que seriam contumazes passadores de cheques sem cobertura de 
saldo. 
A razão não está com a apelante. Por negligência de preposto seu, foi entregue cheque 
da conta de cliente sem a autorização deste. A emissão indevida de cheques provocou o 
abalo de crédito ao qual se reporta o autor. O fato em si, a recusa de novos cheques 
pelos comerciantes, não foi contestada pela CEF. 
Impende, pois, quantificar o dano moral. 
A sentença, para tanto, definiu, in verbis: 
 "O valor da indenização por abalo de crédito decorrente da devolução de cheques, de 
cuja emissão concorrera o ente financeiro, deve ser fixado mediante a aplicação do 
sistema aberto, a fim de satisfazer os objetivos de compensação do lesado e 
sancionamento do lesante, multiplicando-se, in casu, por quatro das cifras consignadas 
nos títulos devolvidos”. (Fls. 57 e 61). 
No recurso de apelação, a CEF não se insurgiu quanto ao valor atribuído na sentença aos 
danos morais, uma vez que tratou de defender a ausência do próprio direito a esses 
danos. 
Assim, por reconhecer a existência de danos morais, inclino-me pela mantença do 
decisum quanto ao seu valor, mesmo porque o autor dele não discordou. 
Com essas considerações, dou parcial provimento à apelação, apenas para afastar os 
danos materiais. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 109.586-PE  
Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelantes: MARCOS JOSÉ LOPES, ROBERTO MANOEL GUEDES ALCOFORADO E 
OUTRO  
  E PAULO PEDRÃO RIO BRANCO E OUTRO 
Apelados: EDVALDO GOMES DE SOUZA E OUTROS 
Advogados: DRS. JOÃO CRUZ DE OLIVEIRA E MURILO ROBERTO DE MORAES GUERRA,  
  SEMIO SOARES DA SILVA E OUTROS E FERNANDO BRITO DE A. 
MARANHÃO 
  (APTES.) E JOSÉ ROBERTO F. DE S. CAVALCANTI E OUTROS (APDOS.) 

EMENTA: 
Administrativo e Processual Civil. Ação popular. Impugnação de contratos de prestação 
de serviços de vigilância pessoal. Sociedade de economia mista federal. Competência da 
Justiça Federal. Art. 5º da Lei nº 4.717/65. Ausência de nulidade da sentença. Princípio do 
contraditório observado. Princípio da eventualidade. Ausência de procedimento licitatório. 
Desnecessidade do contrato. Violação ao princípio da razoabilidade. Ausência de 
delimitação do objeto do contrato. 
1. Face ao art. 5º da Lei nº 4.717/65, é competência da Justiça Federal processar e julgar 
ação popular dirigida contra ato de sociedade de economia mista federal. 
2. Inocorre o fenômeno da não recepção do art. 5º da Lei nº 4.717/65, vez que o art. 109, 
I, da Constituição de 1988, que disciplina a competência da Justiça Federal, reproduz o 
art. 125, I, da Constituição de 1967. 
3. Ainda que o juiz não tenha proporcionado vistas à parte apelante sobre documentos 
apresentados intempestivamente pela parte contrária e tenha, expressamente, reportado-
se a tais documentos em um dos fundamentos da sentença, não há motivo para declarar-
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se a invalidade desta, face à pluralidade de fundamentos, de modo que utile per inutile 
non vitiatur. 
4. Preliminares rejeitadas. 
5. Cumpre ao réu, na contestação, concentrar toda a matéria de defesa, não podendo 
trazer novas matérias quando da apelação. 
6. Desnecessário o contrato de prestação de serviços de vigilância privada quando 
suficiente, para superar o momentâneo clima de insegurança causado por greve de 
servidores, a atuação dos órgãos estatais encarregados da segurança pública. 
7. A urgência na prestação de determinado serviço, embora justifique a dispensa de 
licitação, não prescinde de procedimento sumário de escolha.  
8. Inocorre exigibilidade de licitação quando o serviço a ser contratado é oferecido por 
mais de uma empresa na localidade em questão. 
9. O objeto do contrato administrativo deve ser redigido de modo a possibilitar a 
identificação das prestações devidas pelos contratantes. 
10. Apelações 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, rejeitar à 
preliminar de incompetência da Justiça Federal e, por maioria de votos, rejeitar a 
preliminar de nulidade da sentença. No mérito, à unanimidade, negar provimento às 
apelações, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas, 
que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 24 de novembro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Cuida a hipótese de apelações contra a 
sentença de fls. 1.875 e diante, da lavra do MM. Juiz José Baptista de Almeida Filho, da 
6ª Vara/PE, que, na Ação Popular nº 92.1221-3, julgou procedente o pedido, para anular 
contratos firmados entre a CHESF e a empresa Advance – Vigilância e Transporte de 
Valores S/A, cujo objeto era a contratação de seguranças particulares para os membros 
da diretoria da referida sociedade de economia mista. Fundamentou-se S. Exa., o Juiz 
monocrático, na ausência de necessidade de tais contratos, bem como na ausência de 
urgência, a motivar a dispensa de procedimento licitatório operada. 
Insurgem-se os apelantes, alegando, preliminarmente, a incompetência absoluta da 
Justiça Federal para apreciar o feito, vez que as sociedades de economia mista não 
gozam de foro especial. Ainda em preliminar, aduzem a nulidade da sentença, vez que, 
apresentados novos documentos pelos apelados, antes da prolação da sentença, não 
foram os apelantes intimados a se pronunciar sobre os mesmos, embora o MM. Juiz, na 
sentença, expressamente a tais documentos se reporte. No mérito, justificam a 
contratação, bem como a ausência de licitação, na existência de violentas greves, 
patrocinadas pelo Sindicato ao qual pertencem os apelados, bem como na 
impossibilidade de garantia da integridade física dos diretores e seus familiares pelas 
Polícias Federal e Estadual. 
Contra-razões. 
Por distribuição, couberam-me estes autos. 
Julgado o presente feito pela egrégia Segunda Turma, foi o julgamento anulado por vício 
na intimação da pauta de julgamentos. 
É o relatório. 
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VOTO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Cuida a hipótese de apelações contra 
a sentença de fls. 1.875 e diante, da lavra do MM. Juiz José Baptista de Almeida Filho, da 
6ª Vara/PE, que, na Ação Popular nº 92.1221-3, julgou procedente o pedido, para anular 
contratos firmados entre a CHESF e a empresa Advance – Vigilância e Transporte de 
Valores S/A, cujo objeto era a contratação de seguranças particulares para os membros 
da diretoria da referida sociedade de economia mista. Fundamentou-se S. Exa., o Juiz 
monocrático, na ausência de necessidade de tais contratos, bem como na ausência de 
urgência, a motivar a dispensa de procedimento licitatório operada. 
Insurgem-se os apelantes, alegando, preliminarmente, a incompetência absoluta da 
Justiça Federal para apreciar o feito, vez que as sociedades de economia mista não 
gozam de foro especial. Ainda em preliminar, aduzem a nulidade da sentença, vez que, 
apresentados novos documentos pelos apelados, antes da prolação da sentença, não 
foram os apelantes intimados a se pronunciar sobre os mesmos, embora o MM. Juiz, na 
sentença, expressamente a tais documentos se reporte. No mérito, justificam a 
contratação, bem como a ausência de licitação, na existência de violentas greves, 
patrocinadas pelo Sindicato ao qual pertencem os apelados, bem como na 
impossibilidade de garantia da integridade física dos diretores e seus familiares pelas 
Polícias Federal e Estadual. 
Preliminarmente, cumpre analisar a competência da Justiça Federal para o presente feito. 
Argúem os apelantes, em síntese, que a Constituição Federal, ao disciplinar a 
competência da Justiça Federal, no seu art. 109, I, limita-se a mencionar as causas em 
que forem partes ou interessadas a União, suas autarquias e empresas públicas, não 
atribuindo igual prerrogativa às sociedades de economia mista. Deste modo, não teria a 
Lei nº 4.717/65 sido recepcionada neste aspecto. 
Com efeito, determina o art. 5º da referida lei: 
“Art. 5º Conforme a origem do ato impugnado, é competente para conhecer da ação, 
processá-la e julgá-la, o juiz que, de acordo com a organização judiciária de cada Estado, 
o for para as causas que interessem à União, ao Distrito Federal, ao Estado ou Município. 
§ 1º. Para fins de competência, equiparam-se a atos da União, do Distrito Federal, do 
Estado ou dos Municípios os atos das pessoas criadas ou mantidas por essas pessoas 
jurídicas de direito público, bem como os atos das sociedades de que elas sejam 
acionistas e os das pessoas ou entidades por elas subvencionadas ou em relação às 
quais tenham interesse patrimonial”. 
Entendo, contudo, que não se verifica o fenômeno da não recepção, o qual consiste na 
incompatibilidade de determinada norma com o novo regime constitucional instaurado, 
vez que, no tocante ao regramento constitucional da competência da Justiça Federal, não 
houve inovações com a Carta de 1988. 
Neste sentido, determinava a antiga Carta de 1967, com a Emenda de 1969: 
“Art. 125. Aos juízes federais compete processar e julgar, em primeira instância: 
I – as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem 
interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou opoentes, exceto as de falência 
e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Militar; (...)” 
Ademais, entendo que, embora a Constituição estabeleça elementos para definição da 
competência da Justiça Federal, não há óbice ao tratamento da matéria pela legislação 
ordinária, sobretudo quando não se pode negar que o controle da moralidade 
administrativa das entidades paraestatais federais, bem como das entidades que recebem 
verbas da União, é do interesse desta. 
Tal linha argumentativa fundamenta, por exemplo, a competência das cortes federais para 
o julgamento de prefeitos municipais, acusados de desvio de verbas advindas de 
convênio com entidades federais. A titularidade transfere-se com a entrega das verbas, 
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mas o interesse da União na correta aplicação das verbas que libera fundamenta o 
deslocamento da competência da Justiça Estadual para a Federal.  
Em suma, observe-se que não há que se falar em não recepção de uma legislação se não 
houve alteração material de seu fundamento constitucional de validade, de modo que, 
sendo recepcionada a Lei nº 4.717/65, é a Justiça Federal competente para o feito. 
Desacolho a preliminar de incompetência. 
Quanto à segunda preliminar, pela qual seria nula a sentença por violação ao princípio do 
contraditório, observo que, de fato, não foram os réus intimados dos documentos trazidos 
aos autos com as razões finais. Igualmente observo que o MM. Juiz referiu-se 
expressamente a um destes documentos (certidão policial, onde consta o uso de armas 
de fogo por asseclas dos diretores da CHESF), quando da sentença ora apelada ( fls. 
1881). 
Contudo, inexistem motivos para decretação de nulidade, vez que tais referências à 
certidão policial foram feitas de modo expletivo, como mero apêndice das considerações 
antes desenvolvidas pelo Magistrado. 
De modo objetivo, tem-se que o MM. Juiz, ao manifestar-se sobre a necessidade ou 
conveniência do ato impugnado, aduz vários motivos para decretar-lhe a nulidade, quais 
sejam: 
- as turbações ocorridas durante as greves dirigiam-se ao patrimônio da CHESF, não a 
seus diretores; 
- as ameaças formuladas aos diretores e familiares não restaram comprovadas; 
- como mencionado pelos réus, só “nos dias mais quentes da greve é que houve uma 
vigilância constante”, pelo que inexiste razão para um contrato com grande prazo e, 
sobretudo, para sua renovação; 
- não se demonstrou que o pessoal que presta segurança patrimonial à CHESF não 
tivesse habilitação para prestação de segurança pessoal; 
- o contrato firmado restou aético, vez que, ao descrever seu objeto, não especificou que 
se destinava à segurança pessoal dos diretores. 
Ao lado de tais motivos, expressou-se o Magistrado: 
- “quem defende, pessoalmente, os valores patrimoniais, pode defender outrossim 
pessoas, máxime se munido de armas de fogo (fls. 1.839) e se montado em ‘veículo 
equipado com transceptor sintonizado com a Central de Operações’ da ré (pessoa 
jurídica), como consta dos instrumentos contratuais (fls. 780 e 789)”; 
- “se o dinheiro utilizado para tal contratação era da ré (pessoa jurídica), e não dos réus 
(pessoas físicas), beneficiários dos serviços, a proteção dever-se-ia, por coerência e 
isonomia, estender-se a todos os servidores da ré (pessoa jurídica), pois, 
comprovadamente (fls. 1839/1840), não foram os diretores, e sim os demais servidores 
que restaram vítimas de violência na greve”. 
De modo específico, o primeiro excerto resta expletivo por versar sobre a possibilidade, 
admitida pelo Magistrado monocrático, de o serviço de vigilância da CHESF atuar, 
também, sobre a segurança de pessoas, vez que a desnecessidade do contrato já havia 
sido alcançada por diversos outros fundamentos. O segundo excerto manifesta-se inócuo 
para o presente feito, vez que, nesta sede, não se discute a responsabilidade penal ou 
civil pelos atos praticados durante a greve, mas apenas da adequação, ou não, do ato 
atacado aos princípios da Administração Pública. 
Esta inocuidade, ademais, afasta a alegação dos apelantes de que, face à 
intempestividade da juntada de tais documentos, haveria vício no presente feito. Com 
efeito, sendo inócuos tais documentos, não trazendo prejuízo sua juntada, em nada 
importa que a mesma tenha ocorrido extemporaneamente. 
Aplicável, portanto, à espécie, o princípio pelo qual utile per inutile non vitiatur, de modo 
que a parte útil da sentença não deve ser prejudicada por uma parte, completamente 
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expletiva, ser nula por ferir o contraditório ou pela intempestividade da juntada de 
documentos. 
Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade da sentença. 
Adentrando o mérito da demanda, tem-se que são impugnados os contratos operados 
entre a CHESF e a empresa Advance, de números CT-E 92.0.0116.00 e CT-E 
92.8.0456.00.  
Submetidos tais contratos à análise do Tribunal de Contas da União, o Relatório de 
Inspeção Extraordinária inicialmente apontou o efeito retroativo dos mesmos, vez que, 
assinados em 15.09.90 e 28.01.91, compreendem serviços executados a partir de 
31.07.90 e 31.12.90, respectivamente. Sobre o segundo contrato, tal relatório critica, 
ainda, a dispensa do procedimento licitatório, à ausência de motivo justificador. 
Quando do encaminhamento do relatório à Presidência daquela Corte de Contas, tal 
dispensa foi criticada, ainda, em relação ao primeiro contrato: 
“Os fatos narrados, em que se diz das ameaças que vinha sofrendo aquela autoridade, 
em decorrência de greve ocorrida na empresa, e das medidas adotadas em face da 
Reforma Administrativa e ainda da confessada impossibilidade por parte da Polícia 
Federal em dar-lhe a necessária segurança pessoal (fls. 26 e 28, anexos VI a VII, vol. II, 
fls. 55, item 73), se explicam a apreensão do Sr. Diretor-Presidente, não justificam, 
entretanto, que, com recursos públicos, seja contratada segurança pessoal para ele.” (Fls. 
127). 
Apreciando a denúncia e o relatório de inspeção, decidiu o Tribunal de Contas da União 
determinar à CHESF “a irretroatividade de efeitos financeiros nos contratos ou seus 
aditamentos, nos termos do DL n.º 2.300/85, art. 51, §2º” e “a abstenção de realização de 
despesas relativas à contratação de qualquer espécie de segurança pessoal por ausência 
de legislação específica, devendo, sempre, em tais casos, a mesma ocorrer pelos 
serviços existentes na empresa” (fls. 252). Observe-se, entretanto, que não houve 
invalidação dos atos impugnados, limitando-se a determinar a juntada do processo “às 
respectivas contas da CHESF para o acompanhamento das determinações e 
recomendações adotadas pelo Tribunal”. 
O MM. Juiz monocrático, quando da sentença, aponta também vício na redação dos 
referidos contratos, que esconde seu verdadeiro objeto (fls. 1.881). Com efeito, tais 
avenças restaram assim redigidas: 
“Constitui objeto do presente contrato segurança com utilização de veículo equipado com 
transceptor sintonizado com a Central de Operações da proponente, na área do Grande 
Recife, no horário de 07:00 às 23:00, de segunda a sexta-feira”. (Fls. 205 e 217). 
Deste modo, não há indicação de que tipo de segurança será fornecida, se pessoal ou 
patrimonial, bem como das pessoas ou bens a serem protegidos. 
De um modo geral, delimitando-se a matéria discutida, tem-se: 
- a possibilidade de contratação de serviços de segurança pessoal privada e sua 
necessidade; 
- a ausência de procedimento licitatório; e 
- a redação do contrato, com falha na delimitação do objeto e do prazo do contrato. 
Sobre a possibilidade e necessidade da contratação, argúem os apelantes que, face à 
violência observada nas greves ocorridas em 1990, bem como face às ameaças sofridas, 
imprescindível sua segurança pessoal, não sendo justo que arcassem com tal ônus. 
Neste sentido, colacionam aos autos os documentos de fls. 265 e seguintes, que 
consistem em reproduções de jornais da época, informando sobre a ocorrência de 
piquetes e do “clima de tensão e confronto” (fls. 269) na área. 
Quanto à existência de ameaças, trazem aos autos o documento de fls. 556 e seguintes, 
carta apócrifa endereçada ao Sr. Marcos José Lopes, contendo ameaças à sua pessoa e 
família, bem como a outros dirigentes da CHESF. 
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Observa-se, contudo, que, embora firmado contrato de prestação de serviços de 
segurança, tal serviço não foi utilizado por todos os diretores, como expressamente depõe 
o Sr. José Jorge Malta Amaral (fls. 1.419), afirmando que destes não se utilizou. 
No depoimento do Sr. Giovani Fernandes de Albuquerque, tem-se que “só nos dias mais 
quentes dos acontecimentos é que houve uma vigilância constante, enquanto o depoente 
permanecia na CHESF, o que ocorria às vezes até depois das 24:00 horas (sic), sendo o 
veículo particular do depoente seguido por um carro da vigilância da Advance”. Ao que 
complementa: “logo que o depoente chegava na sua residência, o carro da Advance que 
o seguia ia embora” (fls. 1.556). 
O contrato de prestação de serviços, observe-se, fixa horário das 07:00 às 23:00 para a 
referida prestação. 
Contrariando o depoimento do Sr. José Jorge Malta Amaral, o Sr. Giovani Fernandes de 
Albuquerque o aponta como um dos diretores “que tiveram uma maior assistência da 
vigilância por parte da empresa contratada” (fls. 1.556). 
Deste modo, observando que a Polícia Militar acompanhava diretores da CHESF para 
casa e vice-versa (depoimento de fls. 1.036, do Sr. Marcos José Lopes), bem como tendo 
em vista que os serviços oferecidos pela Advance não atingiam os finais de semana, 
sendo limitados ao lapso da segunda à sexta-feira, tem-se a desnecessidade do contrato 
firmado, vez que a satisfação desta necessidade passageira de segurança pessoal 
poderia advir da atuação dos órgãos estatais encarregados da segurança pública, o que 
dispensaria gastos por parte da entidade.  
Ademais, considerando-se verdadeiros os fatos mencionados pelos próprios réus, tem-se 
que, mesmo se necessária a segurança pessoal durante a greve, tal necessidade não 
seria suficiente para embasar um contrato de 150 (cento e cinqüenta) dias (fls. 220), 
correspondente a cinco meses. 
Em ilegalidade ainda mais flagrante apresenta-se a renovação do dito contrato, 
desvinculada de qualquer movimento grevista violento. 
Sobre a dispensa do procedimento licitatório, embasou-se a entidade ré no art. 52, IV, de 
seu regulamento interno (vez que, à época, não havia sido promulgada a Lei n.º 
8.666/93), que assim dispõe: 
“Art. 52. É dispensável a licitação: 
IV – Nos casos de emergência, quando caracterizada a urgência de atendimento de 
situação que possa ocasionar prejuízo a terceiro ou à empresa, inclusive por paralisação 
de obras ou serviços, interrupção de operação de instalações, equipamentos e sistemas 
ou irregularidade no seu desempenho, bem como comprometimento da segurança de 
pessoas, obras, serviços, material, instalações e outros bens públicos ou particulares; 
(...)” 
Do referido dispositivo, tem-se que, embora primordialmente seja dirigido a evitar danos 
causados ao equipamento da empresa (bem como danos causados com a paralisação do 
fornecimento de energia elétrica), em sendo redigido genericamente (o vocábulo 
“inclusive” deixa patente tratar-se de listagem exemplificativa), permite incluir hipóteses de 
danos aos dirigentes da empresa, terceiros que são em relação a esta. 
Ocorre, contudo, no presente feito, certa confusão conceitual entre dispensa e 
inexigibilidade da licitação. 
Às fls. 1.676, o diretor Paulo Pedrão Rio Branco, em depondo, afirma que um diretor da 
TELPE indicou a empresa Advance como sendo “idônea e habilitada para as tarefas que 
a CHESF necessitava”; já quanto ao segundo contrato, afirma que inexistiu a licitação “na 
razão direta de ser a Advance a única empresa com condições de prestar aquele tipo de 
serviço” (fls. 1.679). 
Neste mesmo sentido, o depoimento de fls. 1.419, de José Jorge Malta Amaral. 
Sobre a distinção terminológica, preleciona Ivan Barbosa Rigolin: 
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“Na dispensa, (...) trata-se de hipóteses em que a licitação pode, jurídica e materialmente, 
ser realizada, caso assim entenda bem a Administração, mas que pode dispensá-la, 
porque assim o permitiu a lei. (...) 
Inexigibilidade de licitação é proibição de realizá-la, por absurda ou antiética, conforme 
insistentemente já se disse. Aqui não cabe licitar, não faz sentido licitar”. 
Em termos semelhantes, afirma Maria Sylvia Zanella di Pietro: 
“A diferença básica entre as duas hipóteses está no fato de que, na dispensa, há 
possibilidade de competição que justifique a licitação; de modo que a lei faculta a 
dispensa, que fica inserida na competência discricionária da Administração. Nos casos de 
inexigibilidade, não há possibilidade de competição, porque só existe um objeto ou uma 
pessoa que atenda às necessidades da Administração; a licitação é, portanto, inviável”. 
Deste modo, quanto ao argumento de dispensa da licitação, tem-se que, em termos de 
Direito Administrativo, qualquer interpretação deve ser pautada pelos princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que tal dispensa apenas se legitimaria no 
estritamente necessário a evitar o dano urgente e, mesmo assim, não inibiria um 
procedimento sumário de escolha do contratado. 
Inicialmente, em nenhum dos contratos há menção a procedimento, ainda que sumário ou 
informal, de seleção, sequer consta mera cotação de preços. Tal análise, observe-se, não 
extrapola os limites da lide, vez que, reitere-se, ainda que se admitisse a dispensa de 
licitação, restaria, como obrigação do administrador, vestigialmente, proceder a uma 
seleção sumária do contratado, como forma de garantir-se a impessoalidade, exigida pela 
Constituição Federal. 
Quanto à renovação do contrato de prestação de serviços de segurança, reitere-se que 
inexistiu qualquer situação anômala que justificasse a dispensa de licitação. 
Em relação ao argumento da inexigibilidade, além de não constar expressamente como 
motivação, quando da deliberação pela ausência de licitação, convém destacar o 
depoimento do Sr. Roberto Manoel Barros Guedes Alcoforado (fls. 1.558), quando este 
expressamente menciona: 
“Que foi escolhida a Advance devido a indicação de pessoa experiente que já conhecia tal 
empresa e também pelo fato de que a opinião do depoente era de que a licitação 
prejudicaria o serviço objetivado pela empresa, que não deveria ser entregue a quem 
oferecesse menor preço, mas a quem tivesse qualidade;  
que pelo menor preço arriscar-se-ia a contratar serviços de segurança pessoal menos 
especializados; 
que a opção da Diretoria pela Advance foi desconhecer (sic) a existência no Recife de 
empresa que prestasse segurança pessoal e a indicação de que a Advance prestava tal 
serviço para a Diretoria do Banorte; 
que desconhece o depoente se a CHESF fez alguma investigação para saber da 
existência de alguma outra empresa que prestasse serviços de vigilância pessoal no 
Estado de Pernambuco; (...)” 
Notória a contradição no depoimento transcrito, vez que o depoente expressamente 
denota a existência de “serviços de segurança pessoal menos especializados”, ao passo 
em que desconheceria “a existência no Recife de empresa que prestasse segurança 
pessoal”. 
Com efeito, não é presumível que, na Região Metropolitana do Recife, ocorra o monopólio 
do serviço de segurança pessoal por determinada empresa, de modo que caberia aos ora 
apelados apresentar prova (obtida perante a entidade encarregada do registro das 
empresas comerciais, no caso dos autos a JUCEPE – Junta Comercial de Pernambuco) 
de tal situação fática. 
Por fim, restou redigido o contrato, quanto a seu objeto: 
“Constitui objeto do presente contrato segurança com utilização de veículo equipado com 
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transceptor sintonizado com a Central de Operações da proponente, na área do Grande 
Recife, no horário de 07:00 às 23:00 horas, de segunda a sexta-feira”. 
Não permite, destarte, a correta identificação de seu objeto, omitindo pontos de 
relevância, como o tipo de segurança contratada (se patrimonial ou pessoal) e a 
discriminação de seus beneficiários, a ferir, inclusive, o princípio da publicidade dos atos 
administrativos. 
Sobre tal ilação, transcrevam-se palavras de Manoel de Oliveira Franco Sobrinho: 
“Sendo o contrato administrativo, como sabemos, acordo consensual que pelo interesse 
público vincula a Administração aos administrados, o requisito da publicidade constitui 
norma geral de boa conduta administrativa, tão-somente porque nada se pode denunciar 
sem o conhecimento da existência de relações e obrigações. 
Obviamente pela publicação deve ser possível conhecer o consentimento havido, a 
finalidade certa, objeto do contrato, e as obrigações que ficaram estabelecidas”. 
Deste modo, a redação deficiente prejudica a própria apreensão do contrato, em seu 
aspecto finalístico, sendo também falha relevante. 
Por fim, observo que consta das razões de apelo: 
“No mérito, se o egrégio Tribunal porventura vier a atacá-lo, impõe-se a radical reforma da 
douta sentença, a fim de dar-se pela improcedência do pedido exordial. Ainda que a 
situação concreta não comportasse a improcedência total do pedido dos apelados – 
admitir-se tal aberração, só por extremado amor ao amplo debate –, o limite da 
condenação nunca poderia ser outro que o correspondente à repercussão dos atos 
porventura lesivos sobre a efetiva contribuição dos cofres públicos na manutenção ou 
custeio da sociedade de economia mista de que participem, frente ao que estatui o 
parágrafo 2º do art. 1º da Lei n.º 4.717/65”. (Fls. 1.913). 
Neste sentido, junta aos autos certidões afirmando que o capital social da CHESF é 
praticamente todo titularizado pela Eletrobrás S/A, bem como demonstrando a ausência 
de repasse de recursos, por parte da União Federal à CHESF, nos últimos anos. 
Observo, porém, que tal matéria apenas foi levantada após a prolação da sentença 
monocrática. 
Estabelece o Código de Processo Civil: 
“Art. 300. Compete ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as 
razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas 
que pretende produzir”. 
Ora, as contestações apresentadas pelos réus silenciaram in toto sobre tal linha de 
argumentos, que, caso acolhida, implicaria limitação da responsabilidade pelos atos 
lesivos, sendo, nitidamente, matéria de defesa. 
Com exceção de uma breve menção ao art. 1º da Lei nº 4.717/65 nas razões finais 
apresentadas pelo réu Marcos José Lopes, tal discussão apenas veio a lume com a 
apelação (fls. 1.913), apenas em tal ocasião, juntando-se documentos que mencionam a 
constituição social da CHESF. 
Feriu, deste modo, o princípio da eventualidade, que determina a concentração de toda a 
matéria de defesa na contestação, bem como os arts. 396 e 397, pelos quais apenas 
podem-se juntar novos documentos aos autos após o momento oportuno para tanto 
(contestação), quando se tratar de documentos novos, de prova de fatos posteriores ou 
de contradita a documentos apresentados.  
Nestes mesmos termos, o art. 515 e seu § 1º do CPC, ao disciplinar o efeito devolutivo da 
apelação, aponta como matérias de conhecimento do Tribunal, a princípio, apenas as 
suscitadas e discutidas na primeira instância, o que pressupõe que tenham as mesmas 
sido suscitadas em tempo hábil. 
Deste modo, não se conhece de tal matéria, posto que extemporaneamente levantada. 
Por tais razões, face às irregularidades verificadas nos contratos impugnados, mantenho 
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in toto a sentença, pelo que nego provimento às apelações. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 110.591-AL 
Relator: O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Apelante: UNIÃO FEDERAL 
Apelados: JOSÉ JOÃO RAIMUNDO E OUTROS 
Advogado: DR. GEORGE SARMENTO LINS (APDOS.) 

EMENTA: 
Constitucional, Processual Civil e Administrativo. Policiais Rodoviários. Gratificação por 
Operações Especiais - GOE. Pedido de incorporação. Autores domiciliados em Estados-
membros diversos. Competência territorial. Artigo 109, § 2º, da CF/88. Prescrição 
qüinqüenal das parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação. 
1. O foro competente para a propositura da ação contra a União Federal, quando há 
litisconsórcio ativo facultativo, em que os litisconsortes são domiciliados em Estados-
membros diversos, é aquele do domicílio de qualquer deles, segundo interpretação do 
artigo 109, § 2º, da CF/88. 
2. Verifica-se, no caso sob enfoque, a prescrição das parcelas anteriores ao qüinqüênio 
que antecedeu a propositura da ação. 
3. Possibilidade de incorporação, aos vencimentos dos Policiais Rodoviários Federais, da 
Gratificação por Operações Especiais - GOE, instituída pelo Decreto-lei nº 1.771, de 20 de 
fevereiro de 1980. 
4. A GOE deve ser paga aos autores desde que ingressaram na carreira de Policial 
Rodoviário Federal, juntamente com a incorporação dos décimos respectivos, por cada 
ano de exercício, até o advento da Lei nº 9.266, de 1996, que expressamente revogou os 
diplomas legais mencionados, observando-se a prescrição das parcelas vencidas no 
lustro que antecedeu a propositura da ação. 
5. Apelação e remessa oficial improvidas. 

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

RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO: José João Raimundo e outros, Patrulheiros 
Rodoviários, ajuizaram ação ordinária contra a União Federal, visando ao pagamento da 
Gratificação por Operações Especiais - GOE, na razão de 90% (noventa por cento), 
percebida pelos Policiais Federais. 
Na inicial foi dito que a referida gratificação foi concedida inicialmente aos Policiais 
Federais, na forma do disposto no Decreto-lei nº 1.714, de 21.11.79, em função do regime 
integral e dedicação exclusiva. Ocorre, segundo dizem, que o Governo Federal estendeu 
tal vantagem aos Policiais Rodoviários, fazendo editar para tanto o Decreto-lei nº 1.771, 
de 20.02.80. 
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Relatam que a gratificação em comento era inicialmente paga no percentual de 60% 
(sessenta por cento), ao depois, passou a ser de 90% (noventa por cento), a partir de 
novembro de 1987, por força do estabelecido no artigo 2º do Decreto-lei nº 2.372, de 
1987. 
Ao final, pediram que fosse incorporada às suas remunerações a referida gratificação, na 
forma estabelecida nos §§ 1º e 3º do Decreto nº 1.714, de 1979 "na razão de 1/10 (um 
décimo), adotando-se o percentual fixado no mencionado diploma e no artigo 2º do 
Decreto-lei nº 2.372/87, computando-se um percentual de acréscimo de 90%....", bem 
como o "...pagamento de todo o atrasado, desde o ingresso na Polícia Rodoviária 
Federal, até a data da implantação, com juros e correção monetária". Proemial de fls. 03 a 
07. Com a inicial vieram os documentos de fls. 08/16. 
A União Federal, em contestação ofertada (às fls. 19 a 30), alegou, em preliminar, 
incompetência do Juízo, haja vista serem os autores servidores públicos federais 
domiciliados em Estados da Federação diversos. Argüiu, ainda, em preliminar, a 
prescrição do fundo do direito em relação aos autores José João Raimundo e Pedro 
Ribeiro dos Santos, tendo em vista que a gratificação em apreço foi suprimida pela Lei nº 
7.923, de dezembro de 1989, enquanto que a presente demanda somente fora ajuizada 
em julho de 1996, já decorrido, portanto, o lustro prescricional. 
No mérito, argumentou que os autores Paulo Clay Dias Santana, Raimundo Menezes e 
Ricardo Feitosa somente ingressaram no serviço público em 1994, quando não mais 
existia a referida gratificação. 
Decidiu o perilustre Julgador monocrático afastar as preliminares suscitadas, e, no mérito, 
julgar procedente o pleito inaugural, determinando que se proceda à incorporação na 
remuneração dos autores da Gratificação de Operações Policiais (GOE), na forma 
estabelecida pelo Decreto nº 1.714/79, § 1º e 3º, à razão de 1/10 (um décimo), da 
seguinte forma: a partir de 21.07.94 (data da nomeação) em relação aos autores Paulo 
Clay Dias Santana, Raimundo Menezes, Ricardo Feitosa, e a partir de 17.07.91, em face 
da prescrição qüinqüenal, em relação aos autores José João Raimundo e Pedro Ribeiro 
dos Santos (sentença de fls. 57/60). 
A União Federal desafiou apelação (recurso de fls. 63/75), repisando, basicamente, os 
argumentos coligidos à contestação. 
As contra-razões dos autores repousam às fls. 78/87 e são pela manutenção da decisão 
vergastada. 
É, em minúcias, o relatório. 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): Destaco, por primeiro, e sem conferir 
destaque à matéria, que as preliminares (reiteradas na apelação) foram corretamente 
enfrentadas na douta decisão recorrida. 
De fato, tratando-se de competência territorial, é entendimento assente neste Sodalício 
que nas ações ajuizadas contra a União Federal, havendo litisconsortes ativos facultativos 
domiciliados em Estados-membros diversos, é facultado a estes optarem pela propositura 
da ação no domicílio de qualquer um deles. 
Assim, não vislumbro obstáculo à formação do litisconsórcio entre os autores domiciliados 
em jurisdições diversas. 
Quanto à preliminar de prescrição do fundo do direito argüida pela União Federal, convém 
que se destaque que o ilustre Magistrado a quo acolheu a prescrição qüinqüenal no 
tocante às eventuais parcelas devidas antes de 17 julho de 1991 (eis que a ação foi 
proposta em 17 de julho de 1996). 
Isto porque, tratando-se de prescrição contra a Fazenda Pública, há de se aplicar o 
entendimento consubstanciado na Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, 
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infratranscrita: 
 “Nas relações jurídicas 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”. 
Destarte, o que se verifica no caso sob enfoque é, tão-somente, a prescrição parcial, ou 
seja, daquelas parcelas anteriores ao qüinqüênio que antecedeu a propositura da ação, 
tal como registrado pelo ínclito magistrado planicial. 
Superado o prévio empeço de ordem processual, passo à analise de mérito da demanda. 
Todo o busílis gravita em derredor do direito dos autores de terem incorporados em seus 
vencimentos a Gratificação por Operações Especiais - GOE, instituída pelo Decreto-lei nº 
1.771, de 20 de fevereiro de 1980. 
A referida gratificação, como acima narrado, foi inicialmente destinada aos Policiais 
Federais e posteriormente estendida aos Policiais Rodoviários Federais, em função das 
peculiaridades do exercício por eles desempenhado e em face da dedicação exclusiva às 
atividades do cargo e riscos a que estão sujeitos, consoante dicção do Decreto-lei nº 
1.714, de 21.12.79. 
Id est, a GOE (assim chamada a gratificação ora discutida) foi instituída em feitio a 
compensar as circunstâncias específicas do exercício das atividades de policial federal e 
policial rodoviário federal, função esta que os torna incompatibilizados para o 
desempenho de qualquer outra atividade pública ou particular. 
No entanto, argumenta a União Federal que os autores Paulo Clay Dias Santana, 
Raimundo Menezes e Ricardo Feitosa somente ingressaram no serviço público em 1994, 
quando não mais existia a referida gratificação, e, por isso, não teriam direito à 
incorporação desta, porque a dita paga teria sido concedida a servidores que já estavam 
no exercício das funções de policial antes do advento da Lei nº 7.923, de 1989, e em 
razão da incorporação operada pela citada lei (cf. documento de fls. 32 anexado aos 
autos). 
Tal ilação não merece respaldo. 
Como já enfatizado, a multicitada gratificação foi concedida em razão das condições 
anormais em que se realiza o serviço de polícia, in casu, policia rodoviária federal. 
Determinou taxativamente o Decreto-lei nº 1.771, de 1980, em seu artigo 2º, ad litteram: 
 "Art. 2º - A Gratificação por Operações Especiais será gradativamente incorporada ao 
vencimento ou salário do cargo efetivo ou emprego permanente, na razão de 1/10 (um 
décimo) de seu valor, por ano de exercício em cargo de natureza estritamente policial, no 
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, não podendo ser paga enquanto o 
servidor deixar de perceber o vencimento ou salário em virtude de licença ou outro 
afastamento, salvo quando investido em cargo de provimento em comissão, ou função de 
confiança, de igual natureza”. 
Ora, bem, conforme depreende-se, a GOE - instituída pelo artigo 1º do diploma legal 
retromencionado - seria gradativamente incorporada ao vencimento do cargo efetivo na 
razão de 1/10 (um décimo) por ano exercido, consoante determinação contida no artigo 
2º, adrede reproduzido. 
Ao contrário do que alega a União Federal, não pretendeu o legislador extinguir a dita 
vantagem; pretendeu, sim, estabelecer um critério para incorporá-la definitivamente ao 
vencimento do servidor, em decorrência do tempo de efetivo exercício das funções 
policiais, para que seu valor continuasse a ser percebido ainda que depois de cessadas 
essas funções. 
Convém que se destaque que a GOE somente foi extinta com a edição da Lei nº 9.266, 
de 15 de março de 1996; ou seja, dois (02) anos após o ingresso dos servidores Paulo 
Clay Dias Santana, Raimundo Menezes e Ricardo Feitosa nos quadros da Polícia 
Rodoviária Federal. 
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Torna-se evidente, portanto, o fato de que a multicitada GOE deveria ter sido paga aos 
autores acima relacionados e aos servidores José João Raimundo e Pedro Ribeiro dos 
Santos (estes últimos, admitidos no serviço público em 12.05.52 e 1º.10.79, 
respectivamente - cf. fls. 32 do processado), a partir do ingresso deles na carreira de 
Policial Rodoviário Federal, juntamente com a incorporação dos décimos respectivos, por 
cada ano de exercício, até o advento da Lei nº 9.266, de 1996, a qual revogou 
expressamente os diplomas legas retrocitados. 
A incorporação ao vencimento de 1/10 (um décimo) da GOE, por ano exercido em cargo 
de natureza policial, cumulativamente com a própria gratificação, é perfeitamente legal. 
Esta Corte de Justiça, através da colenda 3ª Turma, quando do julgamento da Apelação 
Cível nº 106.444/AL, tendo como voto condutor o proferido pelo eminente Juiz Ridalvo 
Costa, assim se manifestou: 
 "Administrativo. Polícia Rodoviária Federal. Gratificação de Operações Especiais. 
- A Gratificação de Operações Especiais, prêmio à exclusiva dedicação à atividade 
policial, é espécie da "gratificação de dedicação exclusiva", não tendo sido incorporada 
pela Lei nº 7.923/89. 
- Possibilidade de acumulação da GOE com os décimos a ela referentes, incorporados ao 
vencimento por ano de atividade policial (AC nº 1.702-RN). 
- Vigência da GOE até a edição expressa da Lei nº 9.266, de 15 de março de 1996, que 
expressamente revogou o Decreto-Lei nº 1.714/79”.  
 (Julg. em 20.02.97, un.). 
Atento a essas peculiaridades, nego provimento à apelação e à remessa oficial, a fim de 
que seja paga aos apelantes, desde o ingresso na carreira de Policial Rodoviário, a 
Gratificação de Operações Especiais - GOE, prevista nos Decretos-leis nºs 1.714, de 
1979, e 1.711, de 1980, juntamente com a incorporação dos décimos respectivos, por ano 
de exercício na atividade policial, até o advento da Lei nº 9.266, de 1996, respeitando-se a 
prescrição das parcelas vencidas no lustro que antecedeu a propositura da ação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 113.201-CE  
Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelantes: UNIÃO FEDERAL, FUNDACÃO NACIONAL DO ÍNDIO –  FUNAI, COMUNIDADE 
INDÍGENA 
  TREMEMBÉ  E MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Apelada: DUCÔCO AGRÍCOLA S/A 
Advogados: DRS. FERNANDO ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA, RICARDO RAMOS 
COUTINHO E 
  OUTROS E JOYCEANE BEZERRA DE MENEZES E OUTRO (APTES.) E JOSÉ 
DJALRO 
  DUTRA CORDEIRO E OUTRO (APDA.) 

EMENTA: 
Administrativo. FUNAI. Ação anulatória de demarcação de terras indígenas. Cerceamento 
de defesa. Ônus da prova. 
1. É nula a sentença proferida antes que realizada seja a perícia requerida pelos réus e 
deferida pelo Juízo, que também formula quesitos e assim demonstra a sua 
indeclinabilidade. O fato constitui violação de direito de defesa da parte e de elemento 
essencial ao due process. 
2. Os atos da Administração gozam da presunção de legitimidade. Portanto, compete a 
quem os contesta provar que são ilegítimos e não à Administração, que tem por si a 
presunção de legitimidade. Também nula a sentença que estatui semelhante inversão do 
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ônus da prova. 
3. Agravo retido a que se dá provimento para anular a sentença, devolvendo-se os autos 
ao Juízo de origem a fim de que seja realizada perícia e se dê seguimento regular ao 
processo. Apelações prejudicadas. 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, dar provimento ao agravo retido da FUNAI, julgando prejudicadas as 
apelações, anulando a sentença, nos termos do relatório, voto e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 25 de março de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 

RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Trata-se de ação declaratória de nulidade de 
processo administrativo interposta pela Ducôco Agrícola S/A contra a Fundação Nacional 
do Índio - FUNAI e a União Federal, objetivando a declaração de nulidade do Processo 
Administrativo nº FUNAI/BSB 0056/93, que trata da demarcação do perímetro de terras 
indígenas localizadas em Almofala, Município de Itarema-CE, onde a autora alega 
existirem glebas de sua propriedade. 
A FUNAI criou grupo de trabalho, composto de 5 pessoas, para diligenciar a referida 
demarcação, mas a parte autora apontou a ilegitimidade do mesmo, porque dois de seus 
componentes eram estranhos aos quadros da Instituição, contrariamente ao disposto no 
art. 22, parágrafo 1º, do Decreto 22, de 04.02.91. 
A empresa alegou, ainda, que as Fazendas São Gabriel e Patos lhe pertencem, 
representando a base física de empreendimento agro-industrial de grande porte, 
financiado com recursos públicos, e negou a existência de grupos indígenas ali instalados 
em qualquer época, descabendo a iniciativa demarcatória daquela fundação protetora dos 
índios. 
A Comunidade Indígena Tremembé, com fulcro no art. 232 da Constituição Federal, pediu 
sua admissão na lide como litisconsorte passiva necessária. 
A FUNAI argüiu, em preliminar, a inadequação da via processual eleita, com base no 
art.19, parágrafo 2º, da Lei 6.001/93, e, no mérito, apontou o direito adquirido dos 
silvícolas às terras em questão, argumentando que é comprovada a presença dos 
Tremembés no Distrito de Almofala , inclusive pela existência de registro de doação de 
uma légua quadrada de terra naquela localidade. 
A autora reclamou que a Comunidade Tremembé não tem legitimidade processual, e 
sobre a proteção jurídica das terras dos índios salientou depender da comprovação da 
sua posse permanente e imemorial. 
Foi deferida a produção de prova pericial antropológica, que não chegou a ser efetivada. 
A Procuradoria Regional da República, em parecer da lavra do ilustre Dr. Paulo Roberto 
de Alencar Araripe Furtado, opinou pela legitimidade processual da Comunidade Indígena 
Tremembé, e pela possibilidade de a autora atacar o procedimento administrativo da 
FUNAI, com fundamento no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 
O Juízo monocrático não acolheu as preliminares argüidas e ,sobre o mérito, concluiu: 
"No caso, a legislação específica (inclusive os dispositivos de nível constitucional) 
condiciona a proteção de terras indígenas à comprovação de sua ocupação efetiva e 
tradicional, o que não se logrou fazer neste processo”. 
Decidiu pela procedência da presente ação, "anulando, à míngua de suporte factual, isto 
é, ocupação indígena tradicional na área, como demonstrado, a iniciativa demarcatória da 
FUNAI contida no PA nº FUNAI/BSB 0056/93". Condenou a União Federal e a FUNAI nas 
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custas do processo e em honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa. 
Sentença sujeita ao reexame necessário. 
Nas razões apresentadas, a União pediu a anulação do decisum, por discordar da 
sentença em dois pontos: a não realização da devida prova pericial e, tendo em vista que 
a parte autora não ilidiu, por provas constitucionalmente hábeis, a legitimidade dos 
estudos de demarcação da área indígena dos Tremembés, observou que "deveria ter 
julgado improcedentes os pedidos proemiais". 
A apelante FUNAI pediu, preliminarmente, que seja conhecido o recurso de agravo retido, 
de fls. 516/519, "para, dando-lhe provimento, anular o processo, inclusive a sentença, e 
determinar a produção das provas pericial de natureza antropológica e testemunhal". 
Pediu, ainda, a declaração de nulidade da decisão monocrática por cerceamento de 
defesa, e a extinção do processo sem julgamento do mérito, por inadequação da ação 
declaratória e conseqüente carência de ação; ou a improcedência da ação "pela 
regularidade formal do processo administrativo demarcatório e pela tradicionalidade da 
ocupação indígena...", com fundamento nos seguintes artigos da Constituição Federal: 20, 
XI, e 231, parágrafos 1º e 6º.  
A Comunidade Indígena Tremembé apresentou recurso de apelação, reclamando a 
anulação da sentença e o retorno do processo ao Juízo de primeira instância para que 
seja garantido às partes o direito à ampla defesa e ao contraditório, com a realização da 
perícia requerida e a produção das demais provas suficientes para dirimir as dúvidas 
quanto à matéria de fato. 
O Ministério Público Federal interpôs apelação na qual aponta vício na sentença, por error 
in procedendo, visto que não se deu a oportunidade de produção da prova pericial 
antropológica relativa à ocupação indígena na área questionada; e afirma "não ter amparo 
constitucional o fundamento da sentença de que se recorre, segundo o qual a existência 
de uma cadeia dominial particular centenária sobre a área objeto da demarcação 
autorizaria concluir pela inexistência de ocupação indígena na área, e conseqüentemente 
pela nulidade do procedimento administrativo”. 
Apresentadas as contra-razões da Ducôco Agrícola S/A . 
Parecer do Ministério Público Federal da lavra do ilustre Procurador Regional da 
República, Dr. Benedito Izidro da Silva, que opinou pela improcedência da ação, no caso 
de não serem acatadas as preliminares anulando a sentença para que se providencie a 
prova pericial. 
Juntada de Moção de Apoio ao povo Tremembé produzida pelo Conselho Municipal de 
Defesa dos Direitos Humanos. 
É o relatório. 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Penso que não há como decidir 
corretamente a lide sem que antes fiquem esclarecidas duas questões que, ao meu ver, 
constituem premissas indispensáveis à sua solução. Referidas premissas, formuladas de 
modo indagativo, são: 
 I) Existem posses de terceiros na área de terras questionada neste processo, e que a 
autora diz ser de sua propriedade ? 
II) Em caso afirmativo, são os possuidores ou posseiros grupos indígenas? 
Da resposta que for dada à primeira questão decorre tudo o mais, porque somente na 
hipótese de ser ela positiva é que poder-se-á passar à segunda indagação.  
Pode não haver posse de terceiros no local e, nesta hipótese, pouco importa que os 
possíveis beneficiários da demarcação pretendida pela FUNAI sejam grupos indígenas 
estabelecidos nos arredores, visto como a titularidade do seu usufruto decorre da efetiva 
e permanente ocupação da terra, ou seja, das "terras que tradicionalmente ocupam", 
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consoante os exatos dizeres contidos nos dispositivos do art. 231 da Constituição 
Federal. Se referida "ocupação tradicional" não existe na área, não há como possa 
pretender a União, através da FUNAI, nela fazer qualquer tipo de demarcação, visto como 
a isto não está intitulada pela Constituição. 
Por outro lado, pode haver posse de terceiros e estes terceiros não constituírem um grupo 
indígena. Neste caso, estar-se-ia diante de um litígio possessório de natureza cível, com o 
qual nada teria a ver a União ou a FUNAI, e cuja competência jurisdicional pertenceria à 
Justiça Comum e não à Justiça Federal. 
De sorte que a prolação de uma sentença de mérito, no caso, há que fundamentar-se nas 
respostas que forem dadas às duas questões. 
Simples alegações das partes, ainda que fundamentadas em pareceres, estudos e 
opiniões respeitáveis, não são suficientes para provar. Em casos complexos como o 
presente, somente perícia técnica apurada, conduzida por especialistas de reconhecida 
competência, pode oferecer ao julgador evidência indubitável, capaz de conduzi-lo à boa 
solução da lide. 
Referida perícia técnica foi requerida tanto pela FUNAI como pela comunidade indígena 
"Tremembé" e pela União Federal, que formularam quesitos às fls. 388/90, 434/6 e 437/9 
dos autos, respectivamente, e deferida pela douta Juíza a quo, a qual também formulou 
quesitos às fls. 491 dos mesmos autos, quesitos estes que, se respondidos, 
esclareceriam cabalmente as duas questões básicas acima formuladas. 
Todavia, antes que realizada fosse a perícia já deferida e ouvidas fossem quaisquer 
testemunhas, entendeu a ilustre Julgadora estar suficientemente esclarecida sobre a 
matéria, proferindo sentença antecipada de mérito, sem atentar para a complexidade da 
questão de árdua matéria de fato e de direito, na qual somente seria possível se chegar a 
uma acurada decisão através de minuciosa e competente produção de prova técnica. 
Por sua vez, no julgado há evidente inversão do ônus da prova contra a Administração, 
estando esta no exercício da Atividade Administrativa, ou seja: ao invés de se ter exigido 
que a autora "provasse" a inexistência de grupos indígenas ocupando áreas de terras 
suas, coisa que constituiu a raison d'être de sua ação, exigiu-se, ao contrário, que tal 
fosse feito "positivamente" pela ré, a FUNAI. 
Ora, a atividade da Administração goza da presunção de legitimidade, nada lhe 
competindo provar em favor de tal presunção. Aos insatisfeitos com o exercício dessa 
atividade é que compete destruir referida presunção através da produção de prova cabal 
que demonstre a ilegitimidade da atuação. 
Fato é que o cerceamento do direito de defesa dos réus, impedindo-lhes a produção de 
prova fundamental para o deslinde da questão, e a inversão do ônus da prova ocorrida 
nos autos viciam de nulidade insanável a respeitável sentença. 
Transcrevo excerto do brilhante parecer ofertado pelo douto Procurador Regional da 
República, Dr. Benedito Izidro da Silva, cujas linhas corroboram com o entendimento por 
mim esposado: 
"...a MM. Juíza não usou da prudência necessária, precipitou-se julgando 
antecipadamente a lide e surpreendendo a todos que aguardavam a realização da perícia, 
prova pertinente e indispensável face ao objeto da ação - identificar se se trata de terras 
ocupadas pelos índios Tremembés ou não, e com este proceder evitou que se realizasse 
a perícia, cerceando a defesa dos apelantes. 
Neste sentido, doutrina Rogério Lauria Tucci em sua monografia do Julgamento conforme 
o Estado do Processo, ed. Saraiva, 3ª Edição, 1988, pp. 243 a 245: 
‘Caracteres do julgamento antecipado. 
Antes de cuidar do exame particularizado de cada uma delas, afigura-se-nos necessário 
um breve enfoque dos caracteres do julgamento antecipado da lide, propriamente dito, ou 
seja, mediante a pronunciação de ato decisório com os requisitos prescritos no art. 458 do 
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Código de Processo Civil. 
Em primeiro lugar, deve ser ressaltado que o seu proferimento constitui uma faculdade 
atribuída ao juiz, exceto quando ocorrente o efeito da revelia. 
Daí recomendar-se ao julgado que, para dela utilizar, aja com a indispensável prudência, 
especialmente quando a matéria questionada seja de direito e de fato. 
Como enfatiza Luís Antônio de Andrade, ao mencionar a possibilidade de desvirtuamento 
do instituto em decorrência de atitudes precipitadas, “Não obstante as reais vantagens 
práticas que apresenta, força é reconhecer, entretanto, que o julgamento antecipado da 
lide pode se constituir em perigosa arma em mãos de juízes apressados. Usando da 
faculdade que lhes confere o art. 330, nº I, e alegando a desnecessidade da produção de 
prova em audiência, tais juízes poderão, muitas vezes, surpreender as partes proferindo 
julgamento antecipado da lide. Subirão os autos, assim, ao tribunal, despidos de provas e 
não ensejando aos julgadores de segundo grau uma real e verdadeira apreciação da 
situação de fato, que muito outra seria se uma robusta prova houvesse sido produzida em 
audiência. 
Indispensável, portanto, que, ao proferir julgamento prévio do litígio, o juiz se encontre 
devidamente instruído acerca dos fatos submetidos à sua apreciação, podendo aplicar o 
Direito ao caso concreto, independentemente da produção de qualquer outra prova além 
das já constantes dos autos. E isso, à evidência, sem que se vincule, de forma alguma, à 
manifestação das partes no sentido da antecipação do ato decisório de mérito. 
Por outro lado, como foi, procedentemente, aventado, o momento procedimental 
adequado ao julgamento antecipado da lide, propriamente dito, é o correspondente à fase 
saneadora: uma vez declarado saneado o processo, em conformidade com o disposto no 
art. 331 do Código de Processo Civil, somente ao final da audiência de instrução e 
julgamento é que poderá ser proferida a sentença definitiva na causa. 
Assume, com efeito, a audiência de instrução e julgamento, na sistemática procedimental 
implantada com o Código de Processo Civil de 1973, caráter de essencialidade ao 
processo de conhecimento exteriorizado em procedimento ordinário, sempre que 
proferido ato decisório de saneamento e reclamado julgamento do mérito. 
Por isso que, na correta observação de José Frederico Marques, 'O procedimento 
ordinário que não se encerra logo após a fase postulatória, com o julgamento conforme o 
estado do processo, vai desembocar na audiência, que é, assim, um ato do processo'. 
Essa é, outrossim, a corrente orientação jurisprudencial, inclusive de nossa Suprema 
Corte, verbis: 'Saneado o processo, deferindo-se provas a serem produzidas, não pode o 
juiz antecipar o julgamento da lide, mas sim designar e realizar a audiência de instrução e 
julgamento'.” 
'Não há julgamento antecipado após deferimento e produção de prova pericial, que 
conduz à audiência, em que, eventualmente, haverá oportunidade de esclarecimento de 
laudos e debate oral de questões suscitadas no processo’. - STJ, 3ª Turma, REsp. 
33.747-5 PI, Rel. Min. Dias Trindade, J.4.5.93, deram provimento, v.u., DJU 31.5.93, p. 
10.666, 2ª col. em" (fls. 802/804). 
E sobre prova imprescindível, lecionou S. Exa.: 
 “Há determinadas provas imprescindíveis e são aquelas que ensejam conhecimento 
técnico especializado, ainda que o juiz o tenha, mas não pode ao mesmo tempo ser perito 
e julgador, a prova destina-se ao seu convencimento e é uma garantia das partes, prova 
pericial não se dispensa sendo necessária, no caso dos autos a própria legislação prevê. 
A doutrina e a jurisprudência são expostas dessa maneira” (fls. 805). 
Assim, dou provimento ao agravo retido ajuizado pela FUNAI, julgando prejudicadas as 
apelações e a remessa oficial, para anular a sentença, determinando a volta dos autos ao 
Juízo de origem a fim de que seja realizada a perícia e respondidos os quesitos 
formulados e deferidos pela MM. Juíza a quo, dando-se ao processo normal 
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prosseguimento até o seu final regular. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 115.306-PE  
Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: EMMANUEL EVANDRO DA SILVA 
Apelada: WHITA DE MELO CASTELO BRANCO 
Parte Ré: UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DRS. CONCEIÇÃO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS (APTE.) E RITA DE CÁSSIA 
F. LINS E 
  SILVA E OUTROS (APDA.) 

EMENTA: 
Administrativo. Responsabilidade civil do Estado. Morte de adolescente. Nexo de 
causalidade com a atuação de agente estatal. Culpa do agente. 
1. As pessoas de direito público são objetivamente responsáveis pelos danos que seus 
agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros (art. 37, § 6º, da CF). 
2. Provados o dano e o nexo de causalidade, compete à pessoa de direito público o ônus 
da prova das excludentes da responsabilidade. 
3. Na hipótese, a União Federal não logrou demonstrar a culpa exclusiva ou concorrente 
da vitima, restando, pois, responsável pelo dano. 
4. Atuando o agente público em desconformídade com as normas de segurança que lhe 
regulam a atividade, uma vez que, na hipótese, golpeou a vítima com arma carregada e 
destravada, o que ocasionou o disparo fatal, responde ao Estado, em ação de regresso. 
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, 17 de novembro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator 

RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Cuida a hipótese de apelação e remessa 
oficial contra a sentença de fls. 97 e seguintes, da lavra do MM. Juiz José Baptista de 
Almeida Filho, da 6ª Vara/PE, que, na Ação Indenizatória nº 96.3137-1, julgou procedente 
o pedido, condenando a União Federal a indenizar os danos materiais e morais 
decorrentes da morte de Fábio de Melo Castelo Branco, ocorrida no interior do 14º 
Batalhão de Logística. Igualmente assegurou à União Federal o direito de regresso contra 
o soldado Emmanuel Evandro da Silva, autor do disparo que ocasionou a morte do 
estudante. 
Insurge-se o apelante, Emmanuel Evandro da Silva, alegando ter agido no estrito 
cumprimento do dever legal, pois foi provocado severamente pela vítima, que deu causa à 
ocorrência. Nestes termos, reitera os argumentos expendidos nas peças processuais 
anteriores. 
Sem contra-razões. 
É o relatório. 
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VOTO 
 O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Cuida a hipótese de apelação e 
remessa oficial contra a sentença de fls. 97 e seguintes, da lavra do MM. Juiz José 
Baptista de Almeida Filho, da 6ª Vara/PE, que, na Ação Indenizatória nº 96.3137-1, julgou 
procedente o pedido, condenando a União Federal a indenizar os danos materiais e 
morais decorrentes da morte de Fábio de Melo Castelo Branco, ocorrida no interior do 14º 
Batalhão de Logística. Igualmente assegurou à União Federal o direito de regresso contra 
o soldado Emmanuel Evandro da Silva, autor do disparo que ocasionou a morte do 
estudante. 
Insurge-se o apelante, Emmanuel Evandro da Silva, alegando ter agido no estrito 
cumprimento do dever legal, pois foi provocado severamente pela vítima, que deu causa à 
ocorrência. Nestes termos, reitera os argumentos expendidos nas peças processuais 
anteriores. 
De acordo com as informações constantes da peça vestibular do presente processo, o 
estudante Fábio de Melo Castelo Branco foi assassinado no dia 15 de novembro de 1995, 
no interior do 14º Batalhão de Logística, situado no bairro de Afogados, em Recife - PE. 
Ainda em conformidade com tal peça, o estudante, por volta de 23:20, foi abordado por 
uma das sentinelas, que o destratou, chamando-o de homossexual. Ofendido, teria 
voltado para tomar satisfação da referida sentinela, sendo agredido fisicamente e 
arrastado para o interior do quartel, onde recebeu um tiro de fuzil FAL na cabeça, que lhe 
provocou a morte. 
Pela narrativa da União Federal, contudo, o referido estudante, sem motivos aparentes, 
injuriou a sentinela do quartel, discutindo com esta. Após, teria invadido aquela instalação 
militar, tendo sido contido pela referida sentinela com um empurrão e um golpe com o 
cano do fuzil no rosto. Contudo, estando carregada e destravada a arma, esta teria 
acidentalmente disparado, provocando a morte do estudante. 
Tratando-se de responsabilidade do Estado, em conformidade com o art. 37, § 6º, da CF, 
é a mesma objetiva, pelo que basta ao prejudicado comprovar o dano e o nexo de 
causalidade entre este e a ação ou omissão do Estado. 
No presente caso, inexistem quaisquer dúvidas sobre a ocorrência do dano, comprovado 
pela certidão de óbito constante às fls. 09 dos presentes autos. Igualmente, não há 
qualquer discussão acerca de o evento fatal ter sido proveniente da conduta do soldado 
Emmanuel Evandro da Silva, na qualidade de sentinela do 14º Batalhão de Logística, no 
interior deste quartel e com o uso de arma pertencente ao Exército. 
A autora, deste modo, desvencilhou-se plenamente de seu onus probandi, restando à 
União o ônus de comprovar a existência de fato capaz de afastar aquela 
responsabilidade, já estabelecida, como, por exemplo, a culpa exclusiva da vítima. 
Em verdade, como bem aponta José de Aguiar Dias, em seu clássico Responsabilidade 
Civil, "na realidade se alude a ato ou fato exclusivo da vítima, pelo qual fica eliminada a 
causalidade em relação ao terceiro interveniente no ato danoso". 
Observe-se, contudo, que se limitou a União Federal a trazer, como elemento de prova, 
relatório do Inquérito Penal Militar instaurado para apurar a ocorrência, o qual, além de 
redigido sem a objetividade que se lhe exigia, não veio acompanhado das peças que o 
embasariam, colhidas naquela oportunidade, restando, assim, imprestável para afastar a 
responsabilidade da União. 
Quanto à responsabilidade da sentinela, determina o Regulamento Interno do Exército: 
 “Art. 177. Incumbe, particularmente, à sentinela: (...) 
 § 2º. Para cumprimento dessas disposições, a sentinela deverá: 
 1) comandar ‘passe ao largo', no caso do item 1: se não for imediatamente obedecida, 
repetirá o comando, dará o sinal de chamada ou de alarme e preparar-se-á para agir pela 
força; se ainda o segundo comando não for cumprido, intimará pela terceira vez e, 
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tratando-se de indivíduo isolado, mantê-lo-á imobilizado à distância, apontando-lhe sua 
arma carregada e com a baioneta armada, até que o mesmo seja detido pelos elementos 
da guarda que tiverem acorrido ao sinal de alarme; somente atirará no indivíduo armado 
se houver manifesta tentativa de agressão, tratando-se de grupo ou viaturas, fará um 
primeiro disparo para o ar e, em seguida, caso não seja ainda obedecida, atirará no 
grupo, ou na viatura; no caso de ameaça clara de agressão, a sentinela fica dispensada 
das precauções acima”. (Grifei). 
Violou o soldado Emmanuel Evandro da Silva, nitidamente, o comando supratranscrito, 
vez que, tratando-se de indivíduo isolado, não lhe era lícito abandonar sua posição para 
detê-lo, devendo “imobilizá-lo à distância”, até que atuassem os “elementos da guarda”. 
Igualmente infundada a alegação do apelante de que aplica-se a parte final do referido 
dispositivo, pela qual, no caso de ameaça clara de agressão, a sentinela encontra-se 
dispensada daquelas precauções. 
Com efeito, exige o regulamento, para tanto, que a tentativa de agressão seja clara, 
manifesta, o que, na hipótese, conforme narra o próprio apelante, inocorreu, pois o 
estudante teria apenas "colocado, por vezes, as mãos na cintura, tentando demonstrar 
que portava uma arma” (fls. 79). Caso se comprovasse nos presentes autos que o 
estudante havia sacado arma e a apontado para a sentinela, não se discutiria a existência 
de uma clara ameaça de agressão, circunstância, contudo, que não pode ser identificada 
na atitude atribuída ao de cujus, proveniente de infundada interpretação subjetiva 
promovida pelo apelante. 
Ademais, ainda que o estudante tivesse sacado arma contra a sentinela, esta não estaria, 
ipso factu, autorizada a ceifar-lhe a vida, devendo seus atos se limitar ao estritamente 
necessário para afastar a ameaça de agressão. Assim, o simples fato de atingir o de cujus 
com o cano do fuzil, ressalte-se, um fuzil carregado e destravado, já denota o desrespeito 
a todas as normas de segurança, permitindo a ocorrência do evento lesivo. 
Deste modo, apresenta-se nítida a responsabilidade da União pela morte ocorrida, bem 
como a culpa do apelante em tal resultado, a submetê-lo à ação de regresso. 
Com relação ao quantum da indenlzação, inexistem reparos a serem operados na 
sentença monocrática, vez que, como afirma Aguiar Dias, “o que o prejudicado deve 
provar, na ação, é o dano, sem consideração ao seu quantum, que é matéria da 
liquidação”. 
Por tais razões, nego provimento à apelação e à remessa oficial. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 126.212-RN 
Relator: O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelante: UNIÃO FEDERAL 
Apelados: VALDEMAR HIGINO DA SILVA E OUTROS 
Advogado: DR. DIRCEU TRAMONTINI DOS SANTOS (APDOS.) 

EMENTA: 
Administrativo e Processual Civil. Apelação intempestiva. Direito à percepção de 
gratificação antes da publicação da nomeação. 
- A apelação da União foi apresentada após o prazo legal de 30 (trinta) dias, não 
devendo, portanto, ser conhecida. 
- A circunstância de não ter sido publicada a nomeação do servidor não é fundamento 
para a Administração não reconhecer ao funcionário o direito à gratificação. 
- Sentença mantida. 
- Apelação não conhecida 
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 - Remessa oficial desprovida. 

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

RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Valdemar Higino da Silva e outros propuseram 
ação ordinária contra a União Federal, no fito de receberem os valores decorrentes das 
funções de chefia desde quando exercidas, e não a partir da publicação da portaria que 
os empossou. 
O MM. Juiz a quo julgou procedente o pedido, entendendo que a circunstância de não ter 
sido publicada a nomeação do servidor não é fundamento para a Administração não 
reconhecer ao funcionário o direito à gratificação. 
Irresignada, apela a União, afirmando, em síntese, que os atos de nomeação dos 
demandantes acham-se apartados das regras da legalidade, não havendo posse, 
publicação ou qualquer outro ato formalizador a justificar o provimento do pleito. 
Os autores, em suas contra-razões, alegam, preliminarmente, a intempestividade do 
apelo e, no mérito, pedem a manutenção, in totum, do decisum. 
Relatei. 

VOTO - PRELIMINAR 
 O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): Examino, por primeiro, a 
tempestividade, ou não, do recurso da União. 
Conquanto a recorrente tenha sido intimada, através de vista dos autos, no dia 19 de 
agosto de 1997 - uma terça-feira (fls. 188v), a apelação foi protocolada em 19 de 
setembro de 1997 - uma sexta-feira (fls. 189). 
Ora, mesmo se considerando o prazo privilegiado da União de 30 (trinta) dias para apelar, 
a irresignação é intempestiva. O prazo esgotou-se no dia 18 de setembro, tendo a petição 
sido apresentada no dia 19 seguinte, não devendo, portanto, ser conhecida nesta 
instância revisora. 
Com essas breves considerações, em preliminar, não conheço da apelação da União. 

VOTO - MÉRITO 
 O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): Por força do duplo grau de jurisdição 
obrigatório (art. 475, II, do CPC), passo à análise do mérito da lide. 
Pertinentes as palavras do douto sentenciante, das quais transcrevo um excerto: 
 "EMENTA: Ação ordinária. Administrativo. Servidor público. Direito à percepção de 
gratificação pelo exercício de função de chefia, antes da publicação no DOU da 
nomeação. Princípios da publicidade, continuidade do serviço e moralidade 
administrativa. Proibição ao enriquecimento ilícito. Procedência.  
 01 - O exercício de Função de Chefia confere ao servidor para tanto designado, nos 
termos do Regime Jurídico Único, a contrapartida da gratificação pecuniária, recompensa 
pelo maior volume de responsabilidade e trabalho que a função de chefia exige em regra.  
 02 - A circunstância de não ter sido publicada em prazo razoável no DOU a nomeação do 
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servidor não é fundamento para que a Administração, única responsável pela demora, 
agitando o princípio da publicidade, entenda descaber ao funcionário o direito à 
gratificação enquanto não foi publicada a nomeação. A publicidade dos atos da 
Administração funciona, no Estado Democrático de Direito, como instrumento de garantia 
dos direitos individuais e coletivos do cidadão, sendo, por conseguinte, querer inverter seu 
papel nele se amparar para negar direitos e impor prejuízos a servidores que cumpriram 
seus deveres. 
03 - O servidor que, cientificado de que foi nomeado para determinada função de chefia e, 
de imediato, em face da necessidade do serviço, assume o cargo antes da publicação no 
órgão oficial, age sob a inspiração do princípio da continuidade do serviço público, 
merecendo por isso elogios e não suportar prejuízos.  
 04 - Inexiste em nosso ordenamento jurídico guarida ao enriquecimento ilícito. Em se 
tratando de relações da Administração Pública com os particulares, a vedação ao 
enriquecimento sem causa é robustecida pelo comando constitucional que exige a 
observância da moralidade administrativa.  
 05 - Procedência do pedido. 
Versam os autos sobre ação ordinária visando condenar a União Federal a pagar, aos 
autores, gratificações decorrentes do desempenho de Funções de Chefia, a partir do 
momento em que os mesmos iniciaram de fato a exercê-las, antes da publicação no DOU 
das respectivas designações. 
Em princípio, deve ser ressaltado que, conforme a documentação trazida aos autos pelas 
partes, não sobrevive qualquer dúvida quanto à designação dos postulantes para os 
Cargos de Chefia da 15ª SPRF, bem como inexiste controvérsia atinente ao efetivo 
exercício, no período alegado, dos deveres funcionais inerentes aos postos de chefia, e, 
ainda, ficou indubitavelmente comprovado que os requerentes nada perceberam a título 
de gratificação pelo desempenho de Cargo de Chefia enquanto não foram publicadas no 
DOU suas nomeações. Por conseguinte, faz-se mister, à solução da lide, indagar se o 
direito à percepção das pretendidas gratificações surgiu como contrapartida da 
exercitação dos respectivos cargos, mesmo que em momento anterior à publicação das 
nomeações para os mesmos, como pretendem os demandantes, ou, ao contrário, assiste 
razão à demandada e, conseqüentemente, o direito ao desfrute da vantagem pecuniária 
somente é devido após a publicação do ato de nomeação. 
Não socorre os demandantes o alegado 'contrato verbal' ajustado entre eles e o 
Superintendente da 15ª SPRF. Trata-se de lamentável equívoco consistente em buscar 
amparar o pleito na seara do Direito Obreiro quando, em verdade, os motivos e 
fundamentos da decisão da questão devem ser hauridos nos campos férteis do Direito 
Administrativo. E assim o é porque a disciplina das relações da Administração Pública 
com os seus servidores não observa o paradigma contratual estabelecido na CLT, 
destinado aos particulares. Sobre o tema ensina o mestre Celso Antônio Bandeira de 
Mello que, 'A relação jurídica que interliga o Poder Público e os titulares de cargo público, 
como já foi dito - e ao contrário do que se passa com os empregados -, não é de índole 
contratual, mas estatutária, institucional’.  
 (Curso de Direito Administrativo, 5ª ed., São Paulo: Malheiros; 1994, p. 127). 
Ao se estabelecer que a natureza da relação travada entre a Administração e os 
servidores públicos não é contratual, mas de natureza institucional, o que se pretende é 
evidenciar que tal relação jurídica subordina-se a um regime jurídico peculiar, informado 
por princípios e normas que lhe são próprias e o singularizam, justificando a doutrina 
referir-se ao regime jurídico-administrativo, campo apropriado ao desenredo do caso sub 
judice. 
Por outro lado, a argumentação da ré, no sentido de que os autores apenas depois da 
publicação das nomeações é que passaram a fazer jus às gratfficações, tecida a partir do 
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princípio da publicidade e dos controvertidos conceitos doutrinários de perfeição, validade, 
eficácia e exeqüibilidade do ato administrativo, nada mais é que um sofisma. 
O princípio constitucional da publicidade, que impõe a transparência da Administração 
Pública no sentido de proporcionar ao cidadão o conhecimento e o conseqüente controle 
dos atos praticados no exercício da Função Administrativa é, de regra, justificado como 
garantia para que os particulares possam, ao tomar conhecimento das decisões 
administrativas, buscar a devida proteção aos seus direitos e interesses individuais ou 
coletivos, que de outra forma seriam malferidos. Não obstante ser assim, pretende a 
demandada que o referido princípio cumpra, no caso em tela, função absolutamente 
inversa, qual seja, sirva de fundamento para o não reconhecimento do direito dos 
requerentes. 
Ora, a Administração, em descompasso com o princípio da publicidade em período 
superior a 25 (vinte e cinco) meses, quedou-se inerte sem providenciar a publicação das 
nomeações dos postulantes, assim como não diligenciou acrescer a remuneração dos 
mesmos com os valores correspondentes às gratificações, posto que se encontravam à 
época cumprindo as atribuições próprias das chefias. Entretanto, quando seus servidores, 
sentindo-se prejudicados, recorrem ao Judiciário objetivando indenização correspondente 
às perdas por eles suportadas, estriba-se a requerida no princípio até então por ela 
olvidado e pretende, desse modo, negar o pleito deduzido em juízo. 
Nesse passo, não se pode esquecer que milita em favor dos autores o princípio da 
continuidade do serviço público. Calha à fiveleta transcrever os ensinamentos da 
festejada administrativista Maria Sylvia Zanella Di Pletro a respeito do sobredito princípio 
do Direito Administrativo e seus efeitos no plano das relações funcionais, verbis: 
 'Por esse princípio entende-se que o serviço público, sendo a forma pela qual o Estado 
desempenha funções essenciais ou necessárias à coletividade, não pode parar. Dele 
decorrem conseqüências importantes:  
 1. a proibição de greve nos serviços públicos; essa vedação, que antes se entendia 
absoluta, está consideravelmente abrandada, pois a atual Constituição, no art. 37, inciso 
XII, determina que o direito de greve será exercido "nos termos e nos limites definidos em 
lei complementar” (...)  
 2. necessidade de institutos como a suplência, a delegação e a substituição para 
preecher as funções públicas temporariamente vagas”. (Destacamos). 
(Direito Administrativo, 5ª ed., São Paulo: Atlas; 1995; p. 67). 
Destarte, tendo em vista que a repercussão do princípio em exame exige agilidade 
inclusive para solucionar situações excepcionais e temporárias, caso ficassem 
aguardando a publicação de suas nomeações para só então iniciarem a exercitação das 
Chefias, não há dúvida que graves seriam as conseqüências prejudiciais ao normal 
andamento do serviço. Tal inação, no caso em tela, seria inescusável, posto que estavam 
todos devidamente cientificados das designações e remessa à Capital da República da 
documentação necessária para que fossem publicadas. 
Em favor da pretensão dos demandantes cabe lembrar também que o enriquecimento 
ilícito não encontra guarida em nosso ordenamento jurídico, quer no âmbito das relações 
privadas, quer se cuide de relações travadas entre o Estado e os particulares, e que, com 
relação à Administração Pública, a proibição do enriquecimento sem causa é robustecida 
pelo comando constitucional que determina a observância da moralidade (art. 37, caput, 
CRFB/88). 
Em sua obra clássica, o mestre De Plácido e Silva assim discorreu acerca do 
enriquecimento ilícito e seus efeitos, verbis: 
 ‘O enriquecimento ilícito ou sem causa é o que se promove, empobrecendo injustamente 
outrem, sem qualquer razão jurídica, isto é, sem ser fundado numa operação jurídica 
considerada lícita ou numa disposição legal. 
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O enriquecimento ilícito gera o locupletamento à custa alheia, que justifica a ação de in 
rem verso promovida pelo empobrecido injustamente. Esta ação também se diz de 
locupIetamento e tem por objetivo fazer o locupletado (enriquecido) restituir a coisa 
indevidamente recebida ou indenizar o empobrecido do valor da coisa com que se 
enriqueceu (locupletou) indevidamente. (Grifamos). 
(Vocabulário Jurídico, 4ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 1994; p. 173; v. II). 
No caso ora em apreciação, o não pagamento aos autores dos valores correspondentes 
às gratificações pelo desempenho efetivo das funções de chefia com a justificativa de que 
eles somente poderiam percebê-las após a publicação de suas designações, sem sombra 
de dúvida configuraria enriquecimento ilícito. 
Ora, enquanto os postulantes cuidaram de imediato em dar contas de suas novas 
obrigações perante a Administração, esta, por seu turno, sem qualquer motivo razoável, 
nada providenciou quanto à publicação dos atos por ela praticados, bem como nada fez 
para que seus funcionários viessem a perceber a merecida contrapartida pecuniária, do 
que resultou inegável prejuízo que urge ser reparado. 
Evidente que o modo como procedeu a Administração com os requerentes, ensejando 
locupletamento à custa alheia, agride frontalmente o princípio da moralidade 
administrativa, assim resumido pela nunca assaz citada Maria Sylvia Zanella Di Pietro, 
verbis: 
 ‘Em resumo, sempre que em matéria administrativa se verificar que o comportamento da 
Administração ou do administrado que com ela se relaciona juridicamente, embora em 
consonância com a lei, ofende a moral, os bons costumes, as regras de boa 
administração, os princípios de justiça e de eqüidade, a idéia comum de honestidade, 
estará havendo ofensa ao princípio da moralidade administrativa’. 
(Op. cit. p. 71). 
Em sede jurisprudencial admite-se que basta o exercício de fato de função de chefia para 
que se reconheça efeitos jurídicos em prol do servidor. Nesse sentido, o egrégio Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região, em decisão de sua 5ª Turma, da lavra do eminente Juiz 
Amir Finocchiaro Sarti, Relator para o acórdão, publicada no DJ de 10.11.95, p. 75.366, 
entendeu que, ainda em se tratando de exercício de fato de Função de Chefia, sem 
nomeação formal e remuneração correspondente, o servidor público nessa situação tem 
direito a contar o lapso temporal do aludido exercício para fins de incorporação da 
gratificação correspondente ao cargo, verbis: 
 'EMENTA: Servidor público. Chefia de fato. Gratificação. Incorporação da vantagem. O 
servidor que comprovadamente exerceu função de chefia, mesmo sem designação formal 
e remuneração correspondente, faz jus à contagem daquele período para efeito de 
integração do tempo necessário a incorporação da gratificação correspondente ao cargo, 
se esse é o único requisito faltante para a aquisição do direito. 
Seria duplamente injusto obrigar o servidor a trabalhar de graça, em função mais onerosa, 
e ainda negar-lhe o reconhecimento desse exercício para complementação do tempo 
necessário à incorporação de vantagem financeira’. (Grifamos). 
Por todo o exposto, julgo procedente o pedido formulado à exordial e, por conseguinte, 
condeno a União Federal a pagar aos autores os valores correspondentes às 
gratificações pelo exercício de função de chefia nos períodos anteriores às publicações 
das respectivas nomeações no Diário Oficial da União, conforme especificado na peça 
vestibular, ressalvadas as parcelas pagas administrativamente. 
Sobre o valor das gratificações atrasadas deverá incidir correção monetária, a partir de 
quando deveria ter sido efetuado o pagamento das parcelas aqui perseguidas, nos 
moldes estatuídos pela Portaria nº 113/JF/RN, de 31 de março de 1997, e juros 
moratórios à razão de meio por cento (0,5%) ao mês, a contar da citação. 
Condeno, ainda, em honorários advocatícios no percentual de dez por cento (10%) sobre 
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o montante apurado em liquidação de sentença”. (Fls. 174/186). 
Diante dos robustos e irreprocháveis argumentos supratranscritos, que adoto como 
razões de decidir, nego provimento à remessa, mantendo in totum a sentença. 
Assim voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 128.267-CE  
Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA 
Apelados: FRANCISCO ALDAMIR CASTELO BRANCO E OUTROS 
Advogados: DRS. JOCELYN JOSÉ O. CAVALCANTE E OUTROS (APTE.) E ALBERTO 
FERNANDES  
  DE FARIAS NETO E OUTRO (APDOS.)  

EMENTA: 
Constitucional. Administrativo. INCRA. Aproveitamento de servidores de tabelas 
especiais. Inteligência da Lei 7.231/84. Reposicionamento na carreira. Tratamento 
diferenciado. Princípio da isonomia. Violação. 
1. Por força do disposto na Lei 7.231/84, passou a ser única a situação entre servidores 
que pertenciam a tabelas e origens de provimentos diversos, mas que integravam o 
Quadro de Pessoal do INCRA. Incabível, pois, é a alegação de que a origem dos 
servidores no Quadro de Pessoal seja critério válido e suficiente para conceder 
tratamento diferenciado quando do reposicionamento na carreira, se todos, por ocasião 
da Lei 7.622/88, já se encontravam na mesma situação funcional.  
2. 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, 20 de outubro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: O Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária recorre da decisão do MM. Juiz monocrático, Dr. Augustino Lima Chaves, Juiz 
Federal Substituto da 3ª Vara/CE, que, em cumprimento ao acórdão de fls. 559, desta eg. 
Turma, proferiu nova sentença ante a decretação de nulidade do decisum trabalhista, pelo 
reconhecimento da incompetência absoluta em razão da matéria, por serem os autores 
servidores estatutários. Foi o INCRA condenado a reenquadrar os autores em novas 
referências, conforme tabela de conversão do item 22 da petição inicial, retroagindo os 
efeitos financeiros a 10.05.88, data da publicação da Lei 7.662/88, a partir da qual foram 
aplicados os critérios pleiteados na presente ação, além da condenação da ré ao 
pagamento das diferenças salariais e demais consectários legais decorrentes da decisão, 
e, ainda dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00. 
Em suas razões de apelo, alega o INCRA, em síntese: 
a) que cumpriu draconianamente a interpretação legal da Lei Federal nº 5.654/70, ao 
aplicar os benefícios específicos dos servidores ora apelados, moldando-os às 
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determinações específicas previstas na Lei 7.231/84; 
b) defende, ainda, para fins de prequestionamento, que o acolhimento da tese dos 
apelados vulnera lei federal e a própria profanação da Carta de 88; 
c) que a tabela de que trata o anexo III da EM nº 53 foi alterada pela EM/84/87, e os 
recorridos já foram resposicionados na tabela de que trata o anexo I da EM/84/87, de 
forma justa e legal; 
d) não seria possível aplicar o critério “topo a topo”, pois os autores não tinham passado 
histórico funcional, além de perceberam a título de vantagem pessoal nominalmente 
identificada a diferença que lhes poderia ser prejudicial, razões pelas quais requer a 
reforma da sentença.  
Duplo grau obrigatório.  
Sem contra-razões. 
É o relatório. 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Versa a presente ação sobre pedido de 
reposicionamento em referências de servidores oriundos de Tabelas Especiais e que, por 
força da Lei nº 7.234/84, passaram a integrar em definitivo o Quadro de Pessoal do 
INCRA. 
O deslinde da questão consiste em se averiguar se houve ou não tratamento 
discriminatório e, portanto, atentatório ao princípio da isonomia quando dos critérios de 
enquadramento dos servidores da referida autarquia. 
A autarquia apelante defende que houve simples cumprimento do disposto na Lei Federal 
nº 5.654/70, pois que aqueles servidores que não pertenciam ao Plano de Cargos e 
Salários não possuíam carreira funcional e, ao que entende, igualmente, passado 
funcional, de modo a ensejar tratamento idêntico quanto ao posicionamento na carreira. 
Dos dispositivos legais e normativos apresentados pelas partes merecem destaque: 
I – a Lei nº 7.231/84, que dispõe sobre o regime jurídico do pessoal do INCRA e dá outras 
providências. 
Em seu art. 5º, determina que todos passariam a se submeter ao regime celetista e, no 
art. 6º, prevê as duas hipóteses de ingresso na autarquia, quais sejam, por concurso 
público ou por aproveitamento especial dos funcionários que já se encontravam 
exercendo atribuições no quadro do INCRA. 
Os recorridos passaram, pois, em definitivo, ao Quadro de Pessoal do INCRA, por força 
do inciso III do art. 9º, o qual prevê que os atuais servidores, integrantes de tabelas 
especiais, o integrariam, desde que aprovados em processo seletivo. 
A lei foi omissa quanto ao posicionamento na carreira em decorrência do aproveitamento 
dos servidores que não a possuíam. Contudo, em seu art. 9º, parágrafo 2º, discrimina os 
critérios gerais para tal, que foram a correlação de cargos ou empregos, encargos e 
atribuições, na forma do regulamento da lei. Observe-se que esse regulamento foi 
delegado ao Poder Executivo, consoante art. 10. 
II – o Decreto nº 90.698, de 12.12.84, que regulamenta a Lei nº 7.231/84. 
Ao regulamentar a situação dos servidores que integravam Tabelas Especiais, o referido 
decreto, em seu art. 7º, posiciona os servidores que se encontravam em tal situação na 
referência inicial da carreira. 
Nesse momento, o Poder Executivo considerou a situação desses servidores de modo 
correto, pois que, se anteriormente não pertenciam a uma carreira, nada mais justo que 
recebessem o mesmo tratamento de um servidor que recentemente passara a integrar um 
Quadro de Pessoal que é a referência inicial de uma carreira. 
Impõe-se registrar que os efeitos do referido decreto tiveram momento a partir de 1º de 
janeiro de 1985. 
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É importante ressaltar que os ora apelados não se insurgem contra tal posicionamento, 
mas, na verdade, contra o reposicionamento ocorrido conforme a Exposição de Motivos nº 
084/87 e o Processo nº MIRAD 4387/88, de onde se observa da exposição de motivos 
que não houve pretensão de se atribuir tratamento diferenciado de reenquadramento, e 
sim de melhorar a situação funcional de todos os servidores ante a defasagem salarial em 
relação a outros órgãos. 
O fato de o servidor não ter como provimento originário o concurso público não me parece 
possa ser motivo bastante e suficiente para se lhe conceder tratamento diferenciado 
quando de reposicionamento na carreira. Se houve uma previsão legal para que passasse 
a integrar o Quadro, posicionando-se no ano de 1984 no início da carreira, não pode o 
mesmo ser, posteriormente, discriminado, pois em nenhum momento foi comprovado que 
o reposicionamento na carreira tinha correlação com o tempo de serviço em dada 
referência, mas, simplesmente, que a distinção teve como motivo a origem do provimento 
no órgão.  
Com tais ponderações, tenho que razão possui o juízo monocrático quando reconhece o 
direito dos recorridos.  
Não há mesmo como se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade de tal decisão, 
como alega o apelante. É de se ver que, quanto ao princípio constitucional da isonomia, 
não podem prevalecer argumentos outros, principalmente quando o critério eleito não 
justifica o caráter excepcional do tratamento diferenciado. No caso em concreto, todos os 
servidores encontravam-se em igualdade de condições por determinação legal (Lei nº 
7.231/84), ou seja, todos foram considerados empregados do Quadro de Pessoal do 
INCRA, submetidos ao regime celetista. 
Ante o exposto, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, nego 
provimento à apelação e à remessa oficial. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 132.419-PB  
Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: LASER ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogado: DR. LEIDSON FARIAS (APTE.) 

EMENTA: 
Processual Civil. Ajuizamento de embargos à execução fiscal pelo falido. Ilegitimidade 
ativa ad causam. Extinção do processo sem julgamento de mérito. 
Decretada a falência, cabe ao síndico a representação da massa em juízo (CPC, art. 12, 
III, c/c o art. 63, XVI, LF). 
O falido não tem legitimidade para opor embargos à execução fiscal, mas a faculdade de 
neles intervir como assistente (art. 36, LF).  
Ilegitimidade ativa ad causam. Extinção do processo sem julgamento de mérito – art. 267, 
VI, do CPC. 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, extinguir o processo sem julgamento do mérito, nos termos do relatório e 
voto anexos, que passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 18 de março de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
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RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Trata-se de apelação interposta por Laser 
Engenharia Comércio Ltda. contra sentença da MMª. Juíza Federal da 4ª Vara da 
Paraíba, que rejeitou liminarmente os embargos à execução, por serem intempestivos. 
Sustentou a apelante haver sido decretada sua falência em 16.05.97 e que todos os atos 
praticados após essa data são nulos, inclusive a intimação da penhora que deveria ter 
sido feita na pessoa do síndico, ainda não nomeado no processo falimentar. Argüiu ainda 
nulidade em face da ausência do Ministério Público, cuja intervenção é obrigatória, 
quando se trata de massa falida. 
A Fazenda Nacional contra-arrazoou, alegando, em suma, que a recorrente invocou 
matéria e entendimento que não se aplicam aos débitos da Fazenda Pública, que têm 
regulamentação específica. 
Instada a pronunciar-se, nos termos do art. 398 do CPC, sobre a cópia da sentença 
declaratória de falência juntada à apelação, requereu a apelada a condenação da 
recorrente nos ônus processuais civis pela alegação a destempo de fato relevante para 
julgamento do processo. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Afirmou a apelante, em suas razões, que 
se encontra sob o regime jurídico de falência desde as 14 horas do dia 16.05.97, e juntou 
à peça recursal cópia da sentença declaratória da falência. 
Cumpre ao síndico representar a massa falida em juízo, ativa ou passivamente (CPC, art. 
12, III, c/c LF, art. 63, XVI). Logo, a empresa falida não dispõe de legitimidade para opor 
embargos à execução, tendo apenas a faculdade de neles intervir na qualidade de 
assistente, nos termos do caput do art. 36 da Lei de Falências, que reza: 
“Art. 36. Além dos direitos que esta lei especialmente lhe confere, tem o falido os de 
fiscalizar a administração da massa, de requerer providências conservatórias dos bens 
arrecadados e o que for a bem dos seus direitos e interesses, podendo intervir, como 
assistente, nos processos em que a massa seja parte ou interessada, e interpor os 
recursos cabíveis”. 
Discorrendo sobre a capacidade processual do falido, esclarece Rubens Requião: 
“Vimos que o estado de falência, atingindo a pessoa do falido, não afeta sua capacidade 
civil. Mas, todavia, fere profundamente sua capacidade processual, isto é, sua condição 
de parte legítima para postular na justiça. 
(...) 
Torna-se ele, entenda-se bem, processualmente inabilitado para postular em juízo 
relativamente às relações patrimoniais compreendidas na falência, seja como autor ou 
como réu. Essa perda de iniciativa é, como esclaremos acima, um corolário da perda de 
sua capacidade de dispor e administrar seu patrimônio. Isso leva alguns autores, como o 
citado De Semo, a sustentar que o falido não é parte processual na falência. 
Mas o fato, não o esqueçamos, é que o falido não perde o direito de propriedade sobre o 
patrimônio arrecadado, enquanto não alienado por força da lei, podendo, pois, ter legítimo 
interesse em preservá-lo. Mas poderá apenas agir como assistente processual do síndico 
ou dos credores, nas causas que envolvam questões relativas aos seus bens”. 
(In Curso de Direito Falimentar, vol. I, Ed. Saraiva, 15ª edição, 1993, p.144). 
No caso em apreço, os embargos foram opostos em 12.09.97, quando a empresa já se 
encontrava sob o regime jurídico de falência, e a embargante já não tinha capacidade 
processual para postular em juízo. 
O art. 267, inciso VI, do CPC, por sua vez, impõe a extinção do processo sem julgamento 
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de mérito, na ausência de qualquer das condições da ação. 
Em face do exposto, julgo extinta a ação de embargos do devedor, sem julgamento de 
mérito (art. 267, VI, CPC). 
Prejudicada a apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 135.305-RN  
Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelada: ROSIMEIRE MARQUES TEIXEIRA DE MEDEIROS 
Advogados: DRS. JOSÉ GONÇALVES DE QUEIROZ E OUTROS (APTE.) E JOSÉ SEGUNDO  
  DA ROCHA E OUTRO (APDA.) 

EMENTA:  
Previdenciário e Processual Civil. Preliminar de incompetência da Justiça Federal. Matéria 
de fato alegada em grau de apelação sem a indicação de motivo de força maior a justificar 
o impedimento de suscitá-la na contestação. Impossibilidade. Inteligência do art. 517 do 
CPC. Pensão por morte. Dependente designado durante a vigência da Lei nº 8.213/91. 
Recebimento do benefício. Direito. 
- O fato de a autora da ação ser menor não afasta a competência da Justiça Federal para 
uma das Varas Especializadas da Infância e da Juventude da Justiça Estadual. Trata-se a 
matéria, objeto da lide, do reconhecimento da condição de dependente da menor com 
relação a ex-segurado para fins de aquisição de benefício previdenciário, competência 
esta prevista no art. 109 da Constituição Federal de 1988. 
- O momento processual próprio para o réu apresentar toda a matéria de defesa de direito 
e de fato é a contestação (CPC, art. 300). Passada esta oportunidade, só será possível 
deduzir novas alegações nas hipóteses do art. 303 do referido diploma legal. Em se 
tratando, porém, de matéria de fato, o seu suscitamento em grau de recurso está 
condicionado à existência de motivo de força maior (art. 517).  
 - Não obstante o advento da Lei 9.032/95, que suprimiu a figura do dependente 
designado, não há como se negar o direito da autora de receber o benefício de pensão 
por morte, uma vez que sua designação tornou-se perfeita e acabada quando da vigência 
da Lei nº 8.213/91, que admitia a aludida designação. 
- Assim, mantida a qualidade de dependente e a condição de menor e com o advento da 
morte do instituidor do benefício, possui a autora direito adquirido de ver sua designação 
reconhecida, fazendo jus à pensão previdenciária. Precedente desta Corte.  
 - Apesar de os presentes autos não terem sido encaminhados, nesta 2ª instância, ao 
Ministério Público Federal, o douto representante do Parquet manifestou-se, na sessão de 
julgamento, pelo improvimento da apelação do INSS, suprindo, assim, a irregularidade 
apontada. 
- Preliminar rejeitada. 
- Apelação e remessa oficial improvidas. 

ACÓRDÃO 
 Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, rejeitar a 
preliminar e, no mérito, negar provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do 
voto do Relator e notas taquigráficas constantes dos autos, que integram o presente 
julgado. 
Custas, como de lei. 
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Recife, 5 de novembro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA – Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Remessa oficial e apelação cível interposta 
pelo INSS contra a sentença que, julgando procedente o pedido formulado por Renata 
Ramyra de Marques Teixeira e Garcia Medeiros, representada por sua genitora Rosimeire 
Marques Teixeira de Medeiros, em ação ordinária, movida contra ele, condenou-o a 
conceder à autora a pensão por morte do ex-segurado Francisco Idalino Teixeira, a partir 
do óbito, reconhecendo-lhe a condição de menor dependente designada, bem como ao 
pagamento das diferenças com juros e correção monetária. 
A postulante pretendeu a aquisição do benefício de pensão previdenciária, alegando sua 
qualidade de dependente do de cujus, em face de sua designação junto à Previdência 
Social em 03.08.93, na vigência da Lei nº 8.213/91, que previa esta hipótese no seu art. 
16, inciso IV. Segundo ela, o INSS, ao indeferir seu pleito na via administrativa com base 
na Lei nº 9.032/95, que extinguiu esta categoria de dependentes, estaria infringindo o 
princípio constitucional do respeito ao direito adquirido. 
O INSS, ora apelante, alega, em preliminar, a incompetência da Justiça Federal para 
apreciar lides envolvendo menor. No mérito, insiste na inexistência do direito adquirido ao 
benefício vindicado, porquanto à data do óbito, em 10.05.96, fato gerador da pensão 
previdenciária, a apelada já não mais preenchia os requisitos legais para ser considerada 
dependente do de cujus. A Lei nº 9.032/95 havia extinto a categoria de dependentes 
designados. 
Por outro lado, aponta a inexistência do procedimento próprio indicado pela Lei nº 
8.069/90, que instituiu o Estatuto da Criança e do Adolescente, para comprovar a situação 
de dependência econômica da autora com relação ao ex-segurado junto à Previdência 
Social. 
Nas contra-razões, o recorrido pugna pela manutenção do decisum. 
Relatei. 

VOTO - PRELIMINAR 
O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA DECIDIR SOBRE QUESTÕES 
ENVOLVENDO MENORES. 
Não há como se acolher a prefacial suscitada. 
A questão abordada nos autos diz respeito ao reconhecimento da condição de 
dependente da autora com relação ao ex-segurado junto à Previdência Social para fins de 
concessão de benefício previdenciário. O fato de o peticionário ser menor não afasta a 
competência da Justiça Federal para uma das Varas Especializadas do Menor e do 
Adolescente da Justiça Estadual. Trata-se de demanda típica da competência da 
jurisdição federal, a teor do art. 109 da Constituição Federal em vigor. 
Rejeito, assim, a preliminar. 

VOTO - MÉRITO 
 O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): Discute-se, nos autos, se a menor 
designada como dependente, em data anterior à lei que extinguiu esta categoria, 
permanece nesta condição, fazendo jus à pensão previdenciária, quando a morte do ex-
segurado que a designou ocorreu na vigência da referida lei. 
A meu ver, a indicação da menor como pessoa designada junto à Previdência Social 
constituiu um ato jurídico perfeito e acabado, apto a produzir os resultados dele 
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decorrentes. O fato de seus efeitos estarem subordinados a uma condição não lhe 
descaracteriza a natureza. Até a edição da Lei nº 9.032, de 28.04.95, todas as pessoas 
indicadas como dependentes mantiveram esta qualidade. A referida lei só veio a atingir as 
pessoas que, até então, não haviam sido designadas, porque a partir daquela data não o 
poderiam mais ser. 
O ato de designação da dependente restou perfeito e acabado em 31.08.93, data da 
inscrição da menor junto ao INSS (fls. 09), não podendo ser posteriormente revogado, sob 
pena de violação ao art. 5º, XXXVI, da atual Carta Magna. O que talvez provoque toda a 
celeuma com relação à possibilidade ou não da percepção da pensão é o fato de a 
concessão do benefício estar vinculada à morte do segurado. A mera expectativa do 
direito apontada pelo apelante se justificaria em razão de que até a ocorrência do 
falecimento não se falaria em direito adquirido ao benefício, porém não caberia jamais 
tecer tais argumentos com relação ao estado já consolidado da menor como dependente 
do segurado. 
Considero com isto que a expectativa de direito mencionada apenas se relacionava com a 
obtenção do benefício e nunca com a qualidade de dependente designada da menor, 
visto que tal condição já se encontrava satisfeita, de acordo com o preconizado nos 
dispositivos legais que regulavam a matéria quando de sua concretização, não mais 
podendo ser retirado de forma arbitrária. 
Entender de forma contrária seria agredir frontalmente o direito adquirido e o ato jurídico 
perfeito, ambos consagrados em nossa Carta Política de 1988. 
Esta e. Corte de Justiça já teve a oportunidade de se pronunciar em matéria idêntica à 
que ora se submete à apreciação. Vejamos o acórdão: 
 "Previdenciário. Dependência designada. Pensão. Lei vigente. 
Designação de dependente menor, realizada pela autora do benefício, nos moldes da Lei 
8.213/91, vigente à época. 
Exclusão da designação pela Lei 9.032, de 28.04.95, mas mantida ainda a condição de 
menor e a qualidade de dependente possibilita o requerimento ao beneficio, face direito 
previsto na lei anterior. 
Remessa oficial improvida”. 
(REO 53.132/96, Relator Dr. Petrucio Ferreira, 2ª Turma, julgada em 26.03.96). 
"Previdenciário. Pensão por morte. Menor designado na vigência da Lei nº 8.213/91. 
Manifestação da vontade do falecido segurado anterior à restrição da designação do 
dependente de que trata a Lei nº 9.032/95. Inaplicabilidade do novo dispositivo à situação 
consolidada. Apelo improvido”. 
(AC107.466-RN, Relator Juiz João Bosco Medeiros de Sousa (Substituto), 2ª Turma, DJ 
18.03.97). 
Por outro lado, não há de se conhecer da alegação do INSS no tocante à necessidade de 
regularização da situação da menor com relação ao de cujus, nos termos da Lei nº 
8.069/90, que instituiu o Estatuto da Criança e do Adolescente, isto é, através da tutela, 
da adoção ou da guarda para produzir efeitos junto à Previdência Social. Na verdade, o 
apelante está a questionar a dependência econômica entre a menor e o ex-segurado em 
decorrência de sua vinculação jurídica ao instituidor do benefício. 
Trata-se esta de uma matéria de fato não apresentada no momento processual próprio. A 
autarquia previdenciária, às fls. 24/26, limitou-se apenas a discutir o pleito formulado, sob 
os argumentos da inexistência do direito adquirido à pensão vindicada e de sua falta de 
amparo legal no ordenamento vigente. 
É na contestação que o réu deve suscitar toda a matéria de defesa, expondo as razões de 
fato e de direito com que impugna o pedido do autor (art. 300 do CPC); não o fazendo 
nesta oportunidade, só lhe será permitido deduzir novas alegações nos casos do art. 303 
de nossa lei adjetiva civil e, em se tratando de questão de fato, ela só poderá ser argüida, 
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em grau de recurso, se a parte comprovar que deixou de fazê-lo por motivo de força 
maior. 
Verifica-se, entretanto, que não ocorreu quaisquer das hipóteses acima elencadas, de 
modo que não posso acolher a irresignação do recorrente neste aspecto. 
Isto posto, nego provimento à apelação e à remessa oficial. 
Assim voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 136.656-RN 
Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: UNIÃO FEDERAL 
Apelada: IZABEL DE ARAÚJO GALVÃO 
Advogado: DR. CARLOS SÉRVULO DE MOURA LEITE (APDA.) 

EMENTA: 
Constitucional e Administrativo. Servidor público. Resolução do TSE que fixou 
vencimentos diferenciados para cargos de idênticas atribuições, nos quais seus 
ocupantes são titulares de direitos, obrigações e responsabilidades equivalentes. Ofensa 
ao princípio da isonomia previsto no § 1º do art. 39 da Constituição Federal. Apelação e 
remessa oficial improvidas. 

ACÓRDÃO 
 Vistos, relatados e examinados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto do Relator, na forma 
do relatório e notas taquigráficas que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 30 de março de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 

RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): Insurge-se a União Federal contra 
sentença que julgou procedente o pedido, para determinar o pagamento de proventos da 
Função Comissionada FC 8, após reconhecer que a Resolução nº 15.265/89 do TSE 
infringiu o princípio da isonomia de vencimentos, previsto no § 1º do art. 39 da 
Constituição Federal. 
Argúi, preliminarmente, a prescrição total do direito, levando em consideração que o 
ajuizamento da ação somente ocorreu após quase oito anos da data do ato que teria 
afrontado o princípio da isonomia. 
No mérito, alega, em resumo, que a Lei nº 7.748/89 teve como objetivo conferir ao TSE 
competência para fixar os símbolos de cada uma das funções de acordo com a 
complexidade das atribuições de cada circunscrição eleitoral, não havendo afronta ao 
princípio da isonomia. 
É o relatório. Peço dia para julgamento. 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): Este Tribunal tem decidido 
reiteradamente quanto à imprescritibilidade dos direitos e obrigações decorrentes de 
relação estatutária, sujeitando-se, inclusive, à possibilidade de revisão a qualquer tempo, 
quando constatada lesão ao direito pleiteado. Nesses casos, não se cogitará jamais de 
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prescrição extintiva do fundo do direito, mas somente das parcelas anteriores ao 
qüinqüênio que antecede a data da propositura da ação, aplicando-se apenas a 
prescrição progressiva, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo relativa a 
prestação alimentícia. Rejeito a preliminar. 
O mérito trata de lesão causada a direito de servidora pública inativa da União que 
exerceu a Função de Direção e Assistência Intermediária de Chefe de Zona Eleitoral, 
posteriormente transformada em Cargo em Comissão de Direção e Assessoramento 
(DAS), por força da Lei nº 7.748/89, que conferiu ao Tribunal Superior Eleitoral 
competência para fixar o símbolo ou nível de enquadramento dos referidos Cargos em 
Comissão. 
O TSE editou, então, a Resolução nº 15.265/89, classificando os cargos em Comissão de 
DAS de Chefe de Cartório de Zona Eleitoral dos quadros dos Tribunais Regionais 
Eleitorais em dois níveis. No nível 3, foram classificados os Chefes de Cartórios de Zonas 
Eleitorais dos Tribunais Regionais Eleitorais das capitais dos Estados do Pará, Maranhão, 
Paraíba, Espírito Santo, Piauí, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, Alagoas, Mato 
Grosso, Amazonas, Sergipe, Rondônia, Acre, Tocantins e Distrito Federal. E no nível 4, 
os Chefes de Cartórios de Zonas Eleitorais dos Tribunais Regionais Eleitorais das capitais 
dos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia, 
Paraná, Pemambuco, Ceará, Santa Catarína e Goiás. 
A resolução expedida pelo TSE, ao classificar em dois níveis, com vencimentos 
diferenciados, cargos de idênticas atribuições, nos quais seus ocupantes são titulares de 
direitos, obrigações e responsabilidades equivalentes, infringiu o princípio da isonomia 
previsto no § 1º do art. 39 da Constituição Federal. 
Por essas razões, nego provimento à apelação e à remessa oficial, para manter a 
sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 142.599-CE 
Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelado: ANTÔNIO CASSIANO FROTA XIMENES 
Advogados: DRS. JOSÉ PARENTE PINHEIRO E OUTRO (APDO.) 

EMENTA: 
Tributário. IPI. Importação de veículo utilitário. Alíquota fixada nos termos do Ato 
Declaratório Normativo nº 32/93. Apelação e remessa oficial improvidas. 

ACÓRDÃO 
 Vistos, relatados e examinados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto do Relator, na forma 
do relatório e notas taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 25 de março de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurge-se a Fazenda Nacional contra sentença 
que julgou procedentes os pedidos, para declarar a inexistência de relação jurídica válida 
que obrigue o autor a pagar a alíquota de IPI superior a 8% (oito por cento). 
Alega, em resumo, que o veículo importado não preenche os requisitos previstos no Ato 
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Declaratório Normativo nº 32/93, pois suas características não autorizam a concessão do 
beneficio, que é destinado a veículos rústicos. 
É o relatório. Peço dia para julgamento. 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A questão de mérito posta no 
processo refere-se à classificação de veículo importado, um Grand Cherokee Laredo, 
para fins de fixação da alíquota do IPI em 8% (oito por cento), conforme recolhido, ou 
25% (vinte e cinco por cento), como requerido pela Fazenda Nacional. 
O Ato Declaratório Normativo nº 32/93 estabeleceu as condições a serem atendidas para 
a classificação fiscal dos veículos denominados "jeeps", com a finalidade de determinar a 
incidência da alíquota de 8% (oito por cento), prescrevendo o seguinte: 
 "(..) 1. Classificam-se nos códigos 8703.22.0400, 8703.23.0700, 8703.24.0500, 
8703.31.0300, 8703.32.044 e 8703.33.0400 da NBM/SH (TIP/TAB), somente os 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 sob os eixos dianteiro e traseiro de 180 mm; 
d) altura livre do solo mínima entre os 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. 
O laudo técnico juntado aos autos (fls. 44/45) demonstra que o veículo importado 
enquadra-se no perfil acima traçado, pois preenche cumulativamente todos os requisitos, 
sendo classificado como "jeep" e inserido na categoria de veículo utilitário, estando sujeito 
à alíquota de 8% (oito por cento). 
Por essas razões, nego provimento à apelação e à remessa oficial, para manter a 
sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 144.921-RN 
Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM - DNER 
Apelada: MARLY DE ARAÚJO COSTA 
Advogados: DRS. LUPÉRCIO CAMARGO SEVERO DE MACEDO E OUTROS (APTE.) E  
  SUZZANA M. HOLDER MARTINS E OUTROS (APDA.) 

EMENTA: 
Civil e Administrativo. Responsabilidade civil do Estado. 
Acidente automobilístico determinado por má conservação de rodovia federal. Sinalização 
inexistente. Omissão do poder público. Obrigação de indenizar. 
Ausência de prova de culpa da vítima. 
Precedentes do STJ e deste eg. Tribunal. 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento ao agravo retido e, por maioria, dar provimento em parte 
à apelação e à remessa, nos termos do relatório e voto anexos, que passam a integrar o 
presente julgamento. 
Recife, 18 de março de 1999 (data do julgamento). 
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JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: O DNER – Departamento Nacional de Estradas de 
Rodagem interpõe apelação de sentença do MM. Juiz da 2ª Vara Federal - CE, que julgou 
procedente, em parte, o pedido formulado através de ação de indenização por danos 
materiais, para condená-lo ao pagamento de indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais) 
em favor de Marly Araújo da Costa que, ao desviar-se de buracos existentes na pista do 
trecho da BR ENTR RN 120 – ENTR RN 064, perdeu o controle do veículo, chocando-se 
com o meio-fio, o que ocasionou a capotagem e a perda total do veículo. 
Preliminarmente, o apelante requer a apreciação do agravo retido que interpôs da decisão 
do Juiz que, em audiência, indeferiu a realização de nova perícia e a oitiva do irmão da 
apelada, que dirigia o veículo no momento do acidente. Aduz que a decisão agravada 
implicou em cerceamento de defesa, visto que o indeferimento das provas impediu a 
comprovação do montante real dos prejuízos causados e a comprovação de eventual 
responsabilidade do condutor do automóvel no acidente. 
No mérito, sustenta, em síntese, que houve culpa exclusiva do irmão da recorrida, o qual, 
por imperícia na condução do veículo, provocou o acidente. Salienta, ainda, que não há 
registro da velocidade a que trafegava o condutor, fator que pode ter concorrido para o 
acidente. Argumenta que o fator determinante para a ocorrência do acidente foi a perda 
da condução do veículo e não a simples existência de buracos na pista, o que excluiria a 
sua responsabilidade pelo advento do fato danoso. No tocante à verba honorária, defende 
que houve sucumbência recíproca, uma vez que a indenização pedida pela autora era 
superior a R$ 20.000,00 (vinte mil) reais e acabou fixada em R$ 10.000,00 (dez mil) reais. 
Em contra-razões, a apelada ressalta que a apelante tem o dever de indenizar, uma vez 
que a responsabilidade civil independe da prova de culpa e que as provas indeferidas 
pelo MM. Juiz Federal não iriam contribuir para a solução do litígio, tendo caráter 
meramente procrastinatório. 
Os autos vieram-me conclusos por distribuição. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: O apelante, DNER – Departamento Nacional de 
Estradas de Rodagem, insurge-se, preliminarmente, por meio de agravo retido, contra a 
decisão do Juiz singular que indeferiu a realização de prova pericial e a oitiva do condutor 
do veículo. 
O MM. Juiz manteve a decisão, por entender intempestivo o agravo, sob o fundamento de 
que, como a decisão foi proferida em audiência, caberia impugnação oral, reduzindo-se a 
termo apenas as razões recursais. No mérito, indeferiu a prova pericial por 
impossibilidade física, em razão da perda total do veículo e a ouvida do acidentado pela 
ineficácia da prova, acrescentando, ainda, que restou comprovada a responsabilidade da 
Administração. 
No tocante à tempestividade do recurso, é certo que o art. 522 c/c o § 3º do art. 523 do 
CPC determina que o agravo retido poderá ser interposto oralmente e, não tendo a parte 
agravado verbalmente, pode fazê-lo por escrito no prazo de 10 dias. Tendo a audiência se 
realizado no dia 15.12.97 e o agravo sido interposto em 17.12.97, conforme se verifica às 
fls.36/39, entendo tempestivo o recurso. 
Dispõe o parágrafo único, inc. III, do art. 420 do CPC: 
“O juiz indeferirá a perícia quando: 
I – omissis; 
II – omissis; 
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III – a verificação for impraticável”. 
Conforme se depreende do pré-falado artigo, quando a verificação for impossível, como 
no caso em questão, em que, além de terem passado cinco meses do sinistro, não mais 
existe o veículo para ser vistoriado, restando ineficaz a realização de nova perícia por 
falta de objeto, pode o juiz indeferir a perícia sem risco de nulidade processual. 
Leciona Humberto Theodoro Júnior que “dentro do conceito de perícia judicial, os 
tribunais têm admitido, em caso de acidentes automobilísticos, que ‘as custosas vistorias’ 
sejam substituídas ‘por orçamentos de oficinas idôneas’ a respeito do custo dos reparos 
do veículo” (Curso de Direito Processual Civil, vol. I, Forense, 22ª ed., pp. 478/479). 
O mesmo autor cita jurisprudência no sentido de que é “Inadmissível nova prova pericial, 
em juízo, decorridos vários meses do sinistro, para comprovar despesas necessárias. 
Outrossim, basta um orçamento idôneo, condizente com a realidade do sinistro, para 
comprovar as despesas necessárias”. (TAPR, Apel. 315/73, Rel. Juiz Jorge Andriguetto, 
ac. de 19.09.73, in RT, 470/241)” (obr. cit., p. 479). 
Já o depoimento do condutor do veículo configura-se desnecessário e de caráter 
meramente protelatório, uma vez que não servirá para a comprovação de nenhum fato 
relativo ao acidente, visto que a responsabilidade, neste caso, é objetiva. 
Em face desses fundamentos, nego provimento ao agravo retido. 
Passo ao julgamento da apelação. 
A presente demanda gira em torno do pedido de indenização formulado pela apelada, 
proprietária de veículo automotor, destruído em sinistro de trânsito, ao fundamento de ato 
omissivo do Poder Público, especificamente do Departamento Nacional de Estradas de 
Rodagem – DNER, no que tange à sinalização sobre a existência de buracos na pista. 
Argumenta a autarquia, ora apelante, existirem contradições entre o valor probante da 
documentação carreada para os autos e o nexo de causalidade com o sinistro ocorrido. 
Para tanto, sustenta que “não é possível, portanto, atribuir-se à autarquia o dever de 
indenizar a autora pelo simples fato da má conservação da rodovia, ainda mais quando 
salta aos olhos a participação do condutor do veículo (irmão da autora), por imperícia, 
imprudência ou negligência no fato que ocasionou o dano.” (Fls. 69). 
De logo, impende considerar que, à luz da Teoria da Responsabilidade Objetiva do 
Estado, basta que haja o dano, causado por agente do serviço público agindo nesta 
qualidade, para que decorra o dever do Estado de indenizar. Assim sendo, exige-se 
apenas a comprovação do nexo causal entre a ação e os danos sofridos, para que reste 
configurada a responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição 
vigente: 
"Art. 37 (...) 
(omissis) 
§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de 
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem 
a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou 
culpa”. 
No caso sub examen, o dano foi causado não por ação do Estado, mas por inação dos 
seus agentes, que se omitiram de agir na fiscalização, conservação e manutenção da 
rodovia federal sob sua responsabilidade; e, não o fazendo, contribuíram diretamente 
para o ocorrência do dano objeto da presente ação. 
É a Teoria do Risco Administrativo, imperante entre nós há muito tempo e acolhida 
constitucionalmente, segundo a qual, apenas verificado o nexo causal entre o evento 
danoso e a ação ou omissão do agente público, sem a culpa da outra parte, impõe-se 
responsabilidade objetiva do Estado e a indenização ao cidadão. 
Tal responsabilidade sujeita as entidades de direito público aos ônus ínsitos na prestação 
dos seus serviços e perdura, ainda, no caso de a entidade da Administração Pública agir 
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utilizando-se de mão-de-obra terceirizada, encarregada do serviço, desde que verificado o 
nexo causal entre o evento danoso e a omissão do agente público, sem a culpa da outra 
parte. 
Sobre o tema, desponta o magistério de Hely Lopes de que a Constituição Brasileira, ao 
abraçar a Teoria Objetiva, não o fez pelo risco integral, mas pelo risco administrativo, 
permitindo que o “Poder Público demonstre a culpa da vítima para excluir ou atenuar a 
indenização”. (In Direito Administrativo, 17ª ed., p. 555). 
Assevera, ainda, que “mesmo nas obras públicas empreitadas com empresas 
particulares, prevalece a regra constitucional da responsabilidade objetiva da 
Administração pelo só fato da obra, porque ainda aqui o dano provém de uma atividade 
administrativa ordenada pelo Poder Público no interesse da comunidade, colocando-se o 
executor da obra na posição de preposto da Administração, equiparável, portanto, aos 
seus agentes”. (In Direito de Construir, 2ª ed., p. 305). 
No mesmo mote, conclui José Cretella Júnior que: 
“Omitindo-se, o agente público também pode causar prejuízos aos administrados e à 
própria Administração. A omissão configura culpa in omitendo e culpa in vigilando. São 
casos de ‘inércia’, casos de ‘não-atos’. Se cruza os braços ou se não vigia, quando 
deveria agir, o agente público omite-se, empenhando a responsabilidade do Estado por 
‘inércia’ ou ‘incúria’ do agente. Devendo agir, não agiu. Nem como bonus pater familiae, 
nem como bonus administrator. Foi negligente, às vezes imprudente e até imperito. 
Negligente, se a solércia o dominou; imprudente, se confiou na sorte; imperito, se não 
previu as possibilidades da concretização do evento. Em todos os casos, culpa, ligada à 
idéia de inação, física ou mental”. (In Tratado de Direito Administrativo, 1ª ed., p. 210). 
Assinalo que o interesse público deve manifestar-se no cumprimento do dever e não na 
omissão deste, porque ao Estado interessa o regular funcionamento de todos os órgãos 
encarregados de desenvolver suas atividades essenciais. 
A jurisprudência também é pacífica no sentido da responsabilidade civil estatal por danos 
decorrentes de ato omissivo do Poder público, desde que verificado o nexo causal entre o 
evento danoso e a ação ou omissão do agente público, sem a culpa da outra parte. 
Nesse sentido tem sido o entendimento tanto do col. STJ como desta egrégia Corte, 
conforme julgados que transcrevo: 
“EMENTA: Processual – Parte – Responsabilidade civil – Acidente em estrada de 
responsabilidade de D. E. R. 
O Departamento Estadual de Rodagem, por ser uma autarquia, com personalidade 
jurídica, patrimônio próprio e capacidade de auto-administração, responde 
individualmente por suas obrigações e deve suportar as indenizações dos danos que 
causam. 
Exclusão do Estado do Rio de Janeiro da lide. Recurso provido”. 
(STJ, Recurso Especial-REsp nº 1333/91-RJ, 1ª Turma, dec. unânime de 31.03.1993, 
publicada no DJU de 10.05.93, p. 08605, Relator: Min. Garcia Vieira). 
“EMENTA: Administrativo. Responsabilidade civil. Teoria objetiva. Estrada sem 
conservação. 
1 - Incide nos efeitos da responsabilidade civil, por força da teoria objetiva, o órgão 
público responsável pela conservação das estradas de rodagem, que não tomam 
providências para sinalizar buracos existentes na pista que, em face dessa omissão, 
provocam acidentes com danos em veículos. 
2 - É induvidoso, em tal circunstância, o direito do proprietário do veículo em ser 
indenizado pelos prejuízos sofridos, inclusive dos lucros cessantes, quando o transporte 
lhe produz rendas. 
3 – A autarquia federal – DNER, na espécie, só seria isenta de responsabilidade se 
provasse que o acidente ocorreu por culpa do motorista que dirigia o caminhão. 
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4 – Apelação improvida”. 
(TRF 5ª Região, dec. unânime 13.12.89, AC nº 3.083/89, 2ª Turma, Relator: Juiz José 
Delgado) 
As contradições apontadas pelo DNER devem ser desprezadas, visto não influírem no 
julgamento da presente demanda, uma vez que o Estado de Direito impõe a 
responsabilidade pelos danos causados a terceiros, tanto por ação ilícita do Poder Público 
como também por inação ou omissão da Administração. 
Verifico, ainda, na questão em exame, que a apelante não produziu qualquer prova que 
pudesse levá-la a isentar-se da indenização. 
Cabia-lhe comprovar efetivamente a culpa da vítima para que pudesse eximir-se da 
responsabilidade. Não o fez. 
A apelada argumenta, em seu benefício, que ao trafegar, no dia 19.05.97, na BR trecho 
ENTR RN 120 – ENTR RN 064, em razão dos buracos existentes na estrada, perdeu o 
controle do veículo chocando-se com o meio-fio, o que ocasionou a capotagem e a perda 
total do veículo. 
A alegação é corroborada pelo levantamento feito no local pela Polícia Rodoviária e pela 
descrição, feita pela oficina autorizada, das peças necessárias ao restabelecimento do 
automóvel ao status quo ante que não deixa dúvidas sobre o estado do veículo. 
Aliás, o próprio DNER, em sua apelação e em sua contestação, admite a existência de 
buracos na pista, entendendo que o motorista é que deveria ter cuidado para evitá-los 
“como também, os obstáculos adicionados à rodovia por força dos serviços na pista” (p. 
25), independentemente da existência ou não de sinalização. 
Assim, responde o Poder Público diretamente, de forma objetiva, pelos danos decorrentes 
de acidentes nas estradas de rodagem, causados por defeitos na pista, como buracos, 
depressões, quedas de barreiras e de pedras, falta ou deficiência de sinalização. 
Acresce a circunstância de que, independente da culpa do causador do dano, quando o 
particular comprova o prejuízo sofrido, o Estado será responsável pela indenização devida 
à vítima, porque não cumpriu o dever legal de obstar o evento danoso, preservado, 
porém, o direito à ação regressiva, na forma do art. 70, III, do CPC. 
Exsurge, portanto, para o Estado a obrigação de indenizar o dano do só ato lesivo e 
injusto causado à vítima pela Administração. Basta a lesão, sem o concurso do lesado. 
Não há que se cogitar em culpa da Administração ou de seus agentes, bastando que a 
vítima demonstre o fato danoso e injusto ocasionado por ação ou omissão do Poder 
Público. 
Conclui-se, portanto, que houve um fato danoso (destruição de veículo automotor de 
propriedade da apelada), ocasionado indiretamente pelo Poder Público (buracos na 
estrada decorrente de má conservação e ausência de sinalização em rodovia federal), 
surgindo para o Estado a obrigação de reparar o ato lesivo. 
O Juiz sentenciante, por seu turno, foi comedido no arbitramento da indenização em valor 
correspondente a R$ 10.000,00 (dez mil) reais, o valor de mercado do automóvel 
PEUGEOT ano 95, condenação que mantenho. 
No tocante à fixação dos honorários advocatícios, o art. 21 do CPC, ao tratar da 
sucumbência recíproca, dispõe expressamente: 
“Art. 21. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e 
proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.” 
Tal norma baseia-se no simples princípio de que, quando o autor vencer apenas em 
parte, estará, simultaneamente, vencido de forma parcial, o mesmo ocorrendo com o réu. 
Ou seja, vitoriosos e vencidos autor e réu e, não havendo equivalência entre os encargos, 
deverá a fixação dos honorários ser feita de forma proporcional à parte em que cada um 
foi sucumbente. 
Para a divisão da verba honorária, a lição de Yussef Said Cahali, apoiado na doutrina de 
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Arruda Alvim, é que se cada litigante for em parte vencido, pode-se, de acordo com o 
critério adotado pelo Código de Processo Civil, adotar como solução, primeiramente, “a 
distribuição das despesas e honorários entre as partes, na proporção da sucumbência, e, 
depois, opera-se a compensação das contas”. Assim, se na compensação forem levadas 
em consideração contas desiguais, “somente o litigante a que tocar o saldo devedor fará 
os pagamentos” (Honorários Advocatícios, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição, p. 
521). 
Nesse mesmo sentido é a lição de Humberto Theodoro Júnior: 
“Se a sucumbência for maior para uma parte, esta terá que arcar com maior parcela da 
despesa. O cálculo para ser justo, deverá ser sempre total, para que depois de apuradas 
as parcelas de um e outro possa efetuar-se a recíproca compensação”. (Curso de Direito 
Processual Civil, vol. I, 22ª edição, Forense, 1998, p. 92). 
Exemplificando, se o autor pede 100 e é vencedor em 80 e, conseqüentemente, perdedor 
em 20, deve pagar os honorários sobre os 20% que perdeu, ao passo que o réu deverá 
pagar a verba honorária sobre os 80% que o autor ganhou. Efetuando-se a compensação, 
ao final deverá o réu pagar os honorários sobre o saldo restante dos 80%, já 
compensados os 20. 
No caso em julgamento, sendo a autora, ora apelada, sucumbente, não em relação ao 
direito pleiteado, mas ao quantum pretendido, deverá pagar honorários sobre a parte em 
que foi vencida. 
Assim, pleiteando R$ 23.863,22 e sendo-lhe concedido 10.000,00, deverá a apelada 
pagar a título de verba honorária 10% sobre o valor em que foi sucumbente (R$ 
13.863,22), totalizando R$ 1.386,00 reais. 
A apelante, por sua vez, deverá pagar honorários advocatícios de 10% sobre o valor da 
condenação, ou seja, R$ 1.000,00. Efetuando-se a compensação, conforme preceitua o 
art. 21 do CPC, resta para a autora o pagamento de R$ 386,00 (trezentos e oitenta e seis 
reais), a título de saldo devedor, em decorrência de ter sucumbido em mais de 50% do 
quantum. 
Com tais considerações, dou provimento em parte à apelação e à remessa, apenas no 
que diz respeito à sucumbência recíproca. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 145.276-PE  
Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: UNIÃO FEDERAL 
Apelado: MAREVAL MALTA CABRAL 
Advogado: DR. ARMANDO CESARE TOMASI (APDO.) 

EMENTA: 
Administrativo. Cautelar. Servidor público. Afastamento temporário sem ônus para o órgão 
de origem.  
Medida cautelar que garantiu o afastamento temporário de servidor público a fim de 
participar do Curso de Formação - etapa eliminatória do concurso da Polícia Federal - 
sem ônus para o órgão de origem. 
Curso concluído. 
Situação consolidada pelo decurso de tempo. Fato consumado. 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento à apelação e à remessa, nos termos do relatório e voto 
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anexos, que passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 18 de março de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: A União Federal interpôs apelação contra sentença 
proferida pelo MM. Juiz Federal da 7ª Vara-PE nos autos de ação cautelar, a qual julgou 
procedente o pedido de afastamento de Mareval Malta Cabral do quadro efetivo da Polícia 
Rodoviária Federal, a fim de que pudesse participar do Curso de Formação, ministrado 
pela Academia Nacional de Polícia Federal, etapa eliminatória do concurso para o qual 
lograra aprovação. 
Opondo-se aos motivos da sentença, verbera a União o reconhecimento da presença dos 
pressupostos cautelares, mormente quando os argumentos se mostram em total 
desamparo jurídico no confronto com a redação dada pela MP nº 1.573-10, de 31.07.97, 
ao art. 91 da Lei nº 8.112/90, que contempla com a licença para trato de assuntos 
particulares somente os servidores estáveis, situando o recorrido fora do seu raio de 
alcance, por se encontrar em estágio probatório. 
Sem contra-razões, subiram os autos, vindo-me conclusos. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): A União Federal remete o ponto da 
discussão ao pedido de afastamento temporário de servidor público do quadro de pessoal 
efetivo da Polícia Rodoviária Federal para participar do Curso de Formação Profissional - 
segunda etapa do concurso público da Polícia Federal - sem ônus para o órgão de 
origem. 
Na visão da recorrente, não há argumentos ou dispositivos legais invocados, quer pelo 
recorrido quer pela sentença, que se sobreponham à diretriz imposta pelo art. 91 da Lei nº 
8.112/90, com a redação dada pela Medida Provisória nº 1.573-10/97, nestes termos: 
"Art. 91. A critério da Administração, poderá ser concedida ao servidor ocupante de cargo 
efetivo, desde que não esteja em estágio probatório, licença para o trato de assuntos 
particulares pelo prazo de até três meses consecutivos, sem remuneração, prorrogável 
uma única vez, por período até esse limite”. 
Desse ponto de vista, acredita a União que esse dispositivo legal fornece prova mais do 
que conclusiva para esvaecer a presença dos pressupostos autorizadores da cautelar, 
pois, em verdade, o suposto direito, assegurado liminarmente, reflete apenas o espectro 
do que assumiria a pretensão do recorrido se ostentasse o status de haver concluído o 
estágio probatório, condição não concretizada na época.  
É preciso ter em conta que o recorrido fazia parte da lista de arregimentação dos 
convocados ao Curso de Formação Profissional ministrado pela Academia Nacional da 
Polícia Federal, com data de realização prevista para o período de 09.10.96 a 20.12.96. 
No caso, a liminar repercutiu o efeito desejado, garantindo-lhe o afastamento temporário 
para a almejada participação no curso. 
A prolação da sentença em 21 de agosto de 1997 já se defrontava com uma liminar 
satisfativa, e ainda que desse pela improcedência do pedido, faltava-lhe a consistência de 
medida tendente a diluir a pretensão do recorrido. 
Ainda que o tribunal estivesse propenso a acolher as alegações da recorrente, não resta 
dúvida de que a situação fática consolidada pela concessão da liminar tratou de traçar os 
limites da análise de fundo do litígio. A questão que se levanta da peça recursal não 
comporta mais discussão, caindo por terra o exame do justo impedimento que obstaria o 
afastamento temporário do recorrido para participar da 2ª etapa do Concurso da Polícia 
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Federal.  
O ex-TFR, refletindo acerca da prevalência do fato consumado, em função do decurso do 
tempo, constituído por força de decisão judicial, fez o seguinte pronunciamento: 
“EMENTA: Administrativo. Ensino superior. Aluno. Matrícula. Fato consumado.  
A situação individual – matrícula – que se constituiu sob o amparo de decisão judicial e se 
consolidou pelo decurso do tempo não merece ser desconstituída, conforme vem 
entendendo a orientação jurisprudencial pertinente”. 
(REO nº 119215/DF, 2ª Turma, Rel. Min. William Patterson, DOU 10.12.87). 
Nestes termos, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 147.043-CE  
Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Apelado: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 
  RENOVÁVEIS – IBAMA 
Advogados: DRS. MARIA DO SOCORRO SAMPAIO GIRÃO E OUTROS (APDO.) 

EMENTA: 
Ambiental. Processo Civil. Ação civil pública. Obra pública. Relatório de Impacto ao Meio 
Ambiente. Alegação de irregularidades. Conclusão da obra. Permanência do interesse de 
agir. 
1. A aceitação do Relatório de Impacto ao Meio Ambiente - RIMA, no tocante às medidas 
posteriores à conclusão da obra, para minoração dos danos ambientais, não implica o 
reconhecimento de sua regularidade formal. 
2. O término da obra atacada por ação civil pública não extingue o interesse de agir, 
quando a mesma igualmente diz respeito à apuração de irregularidades formais no 
próprio Relatório de Impacto ao Meio Ambiente. Hipótese em que não se verifica a 
denominada preclusão lógica.  
 3. ln casu, a análise das responsabilidades pelo dano ambiental há de ser judicial, uma 
vez que envolve a conduta da própria autarquia responsável pela gestão ambiental, 
restando nítido o interesse de agir do Ministério Público Federal. 
4. Apelação provida. 

ACÓRDÃO 
 Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade de votos, dar 
provimento à apelação, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 24 de novembro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator 

 RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Cuida a hipótese de apelação contra a 
sentença de fls. 1.108 e seguintes, da lavra da MMa. Juíza Germana de Oliveira Moraes, 
da 3ª Vara/CE, que, na Ação Cível Pública nº 91.15492-0, extinguiu o feito sem 
julgamento do mérito, por entender falecer ao Ministério Público Federal interesse de agir. 
Fundamentou-se S. Exa. no fato de o representante do Parquet aquiescer com as 
conclusões do RIMA (Relatório de Impacto do Meio Ambiente) apresentado pelo apelado, 
de modo que, não se argüindo o desvio das medidas determinadas naquele relatório, 
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restaria carecedor de ação. 
Insurge-se o Ministério Público Federal contra tal decisão, alegando que, já na inicial da 
presente ação civil pública, aduziu a existência de irregularidades do referido RIMA. Deste 
modo, a petição de fls. 1.089, na qual se embasa a Mma. Juíza monocrática, apenas 
adaptou o pedido formulado à nova realidade dos fatos, uma vez que foi concluída a obra 
que inicialmente se pretendeu embargar. 
Contra-razões do IBAMA. 
É o relatório. 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Cuida a hipótese de apelação contra 
a sentença de fls. 1.108 e seguintes, da lavra da MMa. Juíza Germana de Oliveira 
Moraes, da 3ª Vara/CE, que, na Ação Cível Pública nº 91.15492-0, extinguiu o feito sem 
julgamento do mérito, por entender falecer ao Ministério Público Federal interesse de agir. 
Fundamentou-se S. Exa. no fato de o representante do Parquet aquiescer com as 
conclusões do RIMA (Relatório de Impacto do Meio Ambiente) apresentado pelo apelado, 
de modo que, não se argüindo o desvio das medidas determinadas naquele relatório, 
restaria carecedor de ação. 
Insurge-se o Ministério Público Federal contra tal decisão, alegando que, já na inicial da 
presente ação civil pública, aduziu a existência de irregularidades no referido RIMA. Deste 
modo, a petição de fls. 1.089, na qual se embasa a MMa. Juíza monocrática, apenas 
adaptou o pedido formulado à nova realidade dos fatos, uma vez que foi concluída a obra 
que inicialmente se pretendeu embargar. 
Com efeito, a exordial da presente ação entitula seu item V "das distorções do EIA/RIMA" 
(fls. 11), afirmando, com base em parecer constante do Inquérito Civil Público:  
 "1. Não atendeu (o Relatório de Impacto Ambiental) ao que determina a Resolução 
CONAMA, nº 001, de 23 de janeiro de 1986, que indica como uma das diretrizes gerais do 
estudo de impacto ambiental: 'contemplar todas as alternativas tecnológicas e de 
localização do projeto, confrontando-as com a hipótese de não execução do projeto' (art. 
5º, 1); 
 2. Foi solicitado e não atendido (item 3.2.3), 'mapa da vegetação (unidades de 
vegetação), não cabendo como defesa a descrição no texto do RIMA, uma vez que não 
dá a distribuição espacial da vegetação; 
 3. O item 2.2 do Termo de Referência diz: 'todas as ilustrações, mapas, cartas, plantas, 
fotografias, deverão ser apresentadas em volume anexo', no entanto só foi apresentado o 
volume do texto;  
 4. Não foi apresentado o mapa geológico/geomorfológico de acordo com o item 3.2.4; 
 5. Não foram apresentadas as faixas a serem preservadas (item 6.2); 
 6. Não foi apresentada em mapa a caracterização do uso e ocupação do solo da área de 
influência do empreendimento (item 6.4)”. 
Ao que complementa: 
 "Ademais, não foi observado o disposto no art. 17 da Lei nº 6.938181, que impõe, dentre 
outras exigências, o cadastramento e o credenciamento da equipe técnica multidisciplinar, 
no Cadastro Técnico Federal de Defesa Ambiental”.  
 Por fim, atente-se que, após requerer liminar para sustação da obra, o pedido principal foi 
formulado nos seguintes termos: 
 "A procedência da ação em todos os seus termos, condenado o réu a promover o 
replantio das árvores derrubadas na área devastada, dentro de prazo a ser fixado por 
esse douto Juízo, respondendo o mesmo por cada dia de atraso, com a multa equivalente 
a 100 (cem) salários mínimos. 
Se, por qualquer motivo, a condenação à restauração in natura vier a revelar-se 
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materialmente impossível, então, desde já, alternativa e sucessivamente, fica requerida a 
condenação do réu ao pagamento de uma indenização pecuniária correspondente ao 
valor do dano, a ser arbitrada oportunamente, que deverá reverter para o Fundo de que 
trata o art. 13 da Lei nº 7.347/85, regulamentado pelo Decreto nº 92.302/86”. 
Na petição de fls. 1.089, por sua vez, afirma o Parquet Federal: 
 "Enquanto tramitava a presente ação, o Governo do Estado deu prosseguimento às 
obras, e, de acordo com a informação do Departamento de Estradas de Rodagem e 
Transportes - DERT, a obra está praticamente concluída, com previsão para inauguração 
já no próximo dia 10.03.93. 
(...) 
 Os Relatórios de Impacto Ambiental aprovados pela SEMACE e IBAMA já previam que a 
construção da obra provocaria destruição de mangues, estando discriminados tais danos 
no capítulo identificado como 'Impactos na Vegetação'. 
Em outro capítulo, sobre 'Medidas de Controle Ambiental', sugere-se que as áreas de 
mangue atingidas pelas obras 'deverão ser recuperadas através de um programa 
específico', assim como a ‘reposição de árvores ao longo do canteiro central e dos 
passeios laterais', e ainda 'recuperação das áreas salinas, com um sistema adequado de 
circulação das águas nos terrenos'. 
Ante o exposto, pede-se o prosseguimento do feito, para impor ao Estado do Ceará a 
obrigação de fazer, consistente em adotar todas as medidas reparadoras do meio 
ambiente, sugeridas no RIMA, sob pena de multa diária em caso de descumprimento do 
preceito, e ao IBAMA a obrigação de acompanhar o plano de recuperação do meio 
ambiente como previsto no Relatório de Impacto Ambiental”. 
Deste modo, observo que a adaptação do pedido, requerida pelo Ministério Público 
Federal, não esvazia a presente lide, pois não importa concordância com o Relatório de 
Impacto do Meio Ambiente (RIMA) em todos os seus termos. 
Com efeito, diante da impossibilidade de reverter-se a realidade fática ao status quo ante, 
em face à iminente conclusão da obra, o Parquet Federal, mais do que, precisamente, 
concordar com as conclusões daquele relatório, adaptou o pedido a providências dirigidas 
à minoração do dano, tópico em que as medidas mencionadas no RIMA prestam-se a tal 
finalidade. 
Não se excluiu, em momento algum, a necessidade de verificar-se a regularidade do 
RIMA, visto em sua integralidade e não apenas no tópico concernente às providências 
posteriores à obra, destinadas a minorar o dano ambiental. Assim, mister analisar-se o 
referido relatório para apurar possíveis irregularidades e, caso existentes, seus 
responsáveis. 
Considerando-se que tal análise, para imposição de possíveis responsabilidades, há de 
ser judicial, uma vez que envolveria a conduta da própria autarquia responsável pela 
gestão ambiental, resta nítido o interesse de agir do Ministério Público Federal. 
Ademais, em vendo-se autorizada a MMa. Juíza a negar prosseguimento à ação - 
extinção do processo sem julgamento do mérito - por entender ter aquiescido o Ministério 
Público com o Relatório de Impacto ao Meio Ambiente e que tal aquiescência deixou 
explícito o desinteresse na ação, importa exatamente verificar que, na verdade, conforme 
acima analisado, não se pode pacificamente concluir que a petição de fls. 1.089, onde o 
Parquet Federal remaneja o pedido, de modo a adaptar a ação à situação fática criada 
pelo réu, traria ao presente processo os efeitos da chamada preclusão lógica, 
representando aquela aquiescência. 
Com efeito, haveria preclusão lógica, caso se vislumbrasse "impossibilidade de a parte 
praticar determinado ato, ou postular certa providência judicial, em razão da 
incompatibilidade existente entre aquilo que agora a parte pretende e sua própria conduta 
processual anterior” (Ovídio Baptista da Silva). 
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Na hipótese, contudo, a petição de fls. 1.089 não esgotou o objeto da ação, que, sendo 
mero instrumento de defesa do interesse público, não apresenta a inalterabilidade do 
pedido característica das demais ações, sendo permitida sua adaptação ao que melhor se 
adeque à tutela do bem jurídico em questão. 
Por fim, observe-se que tal análise, por imprescindir de conhecimento técnico específico, 
não pode ser feita na presente sede, pelo que restam sem aplicabilidade, ao presente 
caso, os arts. 515 e 516 do CPC. 
Por tais razões, dou provimento à apelação para, reconhecendo o interesse de agir do 
Ministério Público Federal, determinar o prosseguimento do feito. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 149.231-PE  
Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: HELENO FRANCISCO PEDROSA 
Apelada: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO – UFRPE 
Advogados: DRS. STELLA MARIS DE LIMA MACHADO (APTE.) E SUZANA DE SOUZA  
  TIMES E OUTROS (APDA.) 

EMENTA: 
Administrativo. Processual Civil. Ação de reintegração de posse. Benfeitorias. 
Indenização. Impossibilidade. Posse de má-fé. Desvio de finalidade. 
1. Em conformidade com o art. 517 do CC, o possuidor de má-fé não possui direito à 
indenização pelas benfeitorias úteis, nem o direito de levantar as voluptuárias, sendo 
ressarcidas somente as benfeitorias necessárias. 
2. Na hipótese, o possuidor não pode alegar desconhecimento do vício que macula sua 
posse, face à notória ilicitude contida na disposição da res publica para fins particulares, 
em desvio de finalidade. 
3. Apelação improvida. 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade de votos, negar 
provimento à apelação, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 10 de dezembro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA – Relator 

 RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Cuida a hipótese de apelação contra 
a sentença de fls. 66 e seguinte, da lavra do MM. Juiz Francisco de Queiroz Bezerra 
Cavalcanti, da 5ª Vara - PE, que, na Ação de Reintegração de Posse nº 97.11765-0, 
julgou procedente o pedido de reintegração, negando, inclusive, ao réu, indenização pelas 
benfeitorias realizadas no imóvel. 
Insurge-se o apelante contra tal decisão, alegando que recebeu a posse da área através 
de justo título, uma vez que recebeu autorização expressa do representante da 
Universidade, não exercendo posse violenta, clandestina ou precária. Requer, nestes 
termos, ser declarado possuidor de boa-fé, determinando-se indenização pelas 
benfeitorias realizadas no imóvel. 
Contra-razões. 
Por distribuição, couberam-me os presentes autos. 
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É o relatório. 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Cuida a hipótese de apelação contra 
a sentença de fls. 66 e seguinte, da lavra do MM. Juiz Francisco de Queiroz Bezerra 
Cavalcanti, da 5ª Vara - PE, que, na Ação de Reintegração de Posse nº 97.11765-0, 
julgou procedente o pedido de reintegração, negando, inclusive, ao réu indenização pelas 
benfeitorias realizadas no imóvel. 
Insurge-se o apelante contra tal decisão, alegando que recebeu a posse da área através 
de justo título, uma vez que recebeu autorização expressa do representante da 
Universidade, não exercendo posse violenta, clandestina ou precária. Requer, nestes 
termos, ser declarado possuidor de boa-fé, determinando-se indenização pelas 
benfeitoras realizadas no imóvel. 
De uma análise dos presentes autos, observa-se que a área reintegrada na posse da 
Universidade localiza-se dentro de seu campus, alegando o apelante, em sua 
contestação, que é servidor público daquela instituição de ensino superior desde 1983 
(fls. 39), e que é prática daquela instituição ceder terrenos improdutivos para a construção 
de moradias, sobretudo quando das campanhas para eleição do titular do cargo de Reitor 
da Universidade. 
Neste sentido, expressamente afirma: 
 “Passando o professor Suetônio Barbosa da Silva, hoje aposentado, prestador de serviço 
da autora, mas na época diretor do Departamento de Zootecnia, candidato a titular do 
Magnífico Cargo, com o aval do Reitor Manoel Francisco de Moraes Cavalcanti, a doar 
indiscriminada e indistintamente terrenos, com fim unicamente eleitoreiro. 
Ocorre que o requerido, servidor público federal, foi um dos beneficiados com tal doação, 
não tendo em momento algum invadido o imóvel como alegado pela autora em sua 
exordial, mas, tão-somente imitido-se na posse, desde 20 de novembro de 1995, através 
de autorização legal do Diretor do Departamento de Zootecnia, que agia com o aval do 
representante legal da autora”. (Fls. 39/40). 
Esta prática, de cessão irregular de áreas do campus, para fins eleitoreiros, é ratificada 
pelos testemunhos de fls. 65/66, que expressamente mencionam que a cessão era feita 
"em troca de votos”. 
Observe-se que, contraditando o que afirma em sua defesa, o ora apelante, em seu 
depoimento de fls. 65, afirma: “Que, pelo que é de conhecimento do depoente, o ex-reitor 
Manuel Francisco de Morais Cavalcanti não autorizou construções como a do depoente; 
que o depoente, inclusive, recebeu determinação para retirar uma barraca que estava 
sendo construída, tendo o mesmo se negado a cumprir a determinação, e, como também 
precisava, fez outra construção no local; que tem consciência de que o terreno é da 
Universidade; que reconhece ter recebido a notificação que lhe foi didgida em 1996”. 
Estabelece o Código Civil: 
 “Art. 516. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitoras necessárias e 
úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, ao de levantá-las, 
quando o puder, sem detrimento da coisa. Pelo valor das benfeitoras necessárias e úteis 
poderá exercer o direito de retenção. 
Art. 517. Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias, 
mas não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem a de levantar as 
voluptuárias”. 
O direito à indenização das benfeitorias úteis e voluptuárias (vez que no caso não se 
discute benfeitoria necessária), portanto, nitidamente exsurge apenas nos casos de posse 
de boa-fé, definindo-a o Código Civil como aquela em que "o possuidor ignora o vício, ou 
o obstáculo que lhe impede a aquisição da coisa, ou do direito possuído" (art. 490). 
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Nestes termos, afirma Sílvio Rodrigues: 
 "Assim, o que distingue uma posse da outra é a posição psicológica do possuidor. Se 
sabe da existência do vício que a macula, sua posse é de má-fé. Se ignora o vício que a 
macula, sua posse é de boa-fé. 
Cumpre, entretanto, notar que não se pode considerar de boa-fé a posse de quem, por 
erro inescusável, ou ignorância grosseira, desconhece o vício que mina sua posse”. 
No caso presente, em ambas as versões trazidas pelo apelante, incompatíveis, por sinal, 
não se verifica a boa-fé exigida pelo Código Civil para deferimento do direito à 
indenização. 
Com efeito, caso sua posse não tenha sido autorizada pelo Reitor da Universidade, como 
afirma literalmente em seu depoimento pessoal, trata-se de simples esbulho, de modo 
que, “tendo consciência de que o terreno pertence à Universidade”, como depôs, não há 
como identificar-se a boa- fé. 
Caso a posse tenha sido autorizada pelo Reitor, como afirma em sua contestação, o fato 
de dever-se a autorização a fins meramente “eleitoreiros” (expressão utilizada pelo 
apelante), além de consistir em nítido desvio de finalidade do ato administrativo, a 
embasar sua nulidade, no plano possessório consubstancia-se naquele erro inescusável 
ao qual alude Sílvio Rodrigues, dada a notória ilicitude contida na utilização da res publica 
para fins particulares. 
Por tais razões, não verifico a boa-fé necessária a embasar a pretensão do apelante, pelo 
que nego provimento à apelação. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 151.181-PB  
Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelante: JURANDIR ALVES TENÓRIO 
Apelados: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF E UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DRS. VALTER DE MELO E OUTRO (APTE.) 

EMENTA:  
Processual Civil. Indeferimento da petição inicial. Ausência de documento indispensável à 
propositura da ação. Correção monetária do FGTS. Prova da existência de conta 
vinculada.  
 - A demonstração da existência dos elementos mínimos a comprovar o vínculo 
empregatício pelo apelante, mediante a juntada aos autos da CTPS e a prova de ser 
optante, é suficiente para a condição da ação que visa à cobrança de correção monetária 
nos saldos das contas vinculantes do FGTS.  
 - Os extratos das contas individuais do FGTS não constituem documentos indispensáveis 
à propositura da ação. 
- 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 para anular a sentença, 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 
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RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Jurandir Alves Tenório interpõe recurso de 
apelação contra sentença monocrática que julgou extinta a presente Ação Ordinária nº 
97.11186-5, proposta contra a CEF - Caixa Econômica Federal e outro. 
Segundo afirma a parte apelante, os documentos necessários à propositura da ação e ao 
direito pleiteado encontram-se carreados aos autos, e, como tal, comprovam a sua 
titularidade em conta vinculada (cópia da CTPS e o registro de opção pelo Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço), não havendo que se falar em omissão na instrução da 
ação. 
Ademais, a CEF, na qualidade de administradora do patrimônio do FGTS, tem 
naturalmente condições plenas de juntar aos autos os demais documentos pertinentes à 
instrução da ação. 
O Magistrado monocrático, contudo, declarou extinto o processo, sem julgamento do 
mérito, nos termos do art. 267, I, c/c o art. 284, ambos do CPC, porquanto omissa a inicial 
quanto à devida instrução, eis que a documentação apresentada pelo autor - cópia e 
anotações da CTPS – apenas demonstram o vínculo empregatício, não estabelecendo a 
condição de integrante do regime fundiário, cabendo, portanto, ao autor o ônus à 
comprovação do fato constitutivo do seu direito. 
Eis o teor da parte decisória da sentença: 
 "Omissa a inicial quanto à devida instrução (CPC, art. 283) e desatendido o despacho 
para complementação previsto no art. 284 do CPC, declaro extinto o processo, sem 
julgamento do mérito, nos termos do art. 267, I, c/c o art. 284 do CPC”. 
Pugna, portanto, pelo provimento do apelo, visto que comprovado o vínculo do autor para 
com o FGTS, via prova documental constante dos autos. 
Relatei. 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): A peça inaugural contém, à 
evidência, todas as indicações reivindicadas no art. 282 do CPC. 
E ela não afronta o art. 283 do cód. citado, porquanto perfeitamente dispensável a prova 
documental vindicada pelo eminente Julgador de primeiro grau, por ocasião do despacho 
inaugural, a ensejar o seu atendimento à extinção do processo sem julgamento do mérito. 
A demonstração da existência dos elementos mínimos a comprovar o vínculo 
empregatício pelo apelante, mediante a juntada aos autos da CTPS e a prova de ser 
optante, é suficiente para a condição da ação que visa diferenças de correção monetária 
nos saldos das contas vinculantes do FGTS, sendo que os extratos de tais operações 
aritméticas não constituem documentos indispensáveis à propositura da ação. 
Neste rumo, cabível é o entendimento esposado por esta e. Corte e pelos Tribunais 
pátrios. Ei-los: 
 “Processual Civil. Embargos de declaração. Pedido de indeferimento da inicial por falta 
de documentos indispensáveis à propositura da ação. Denunciação da lide dos bancos 
depositários.  
 1. Desmerece acolhida o pedido de indeferimento da inicial por falta de documentos 
indispensáveis à propositura da ação, pois basta a prova da existência de relação 
empregatícia para depreender-se a titularidade de contas vinculadas ao FGTS, o que foi 
demonstrado. Os documentos que a CEF reclama se acham em seu poder e são os 
extratos das contas individuais do FGTS. 
2. Não há omissão no acórdão quanto à denunciação da lide do banco depositário, uma 
vez que em nenhum momento dos autos, quer seja na contestação ou nas razões 
recursais, houve referência a esse instituto, não cabendo ao Tribunal o conhecimento de 
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ofício dessa matéria.  
 3. Embargos parcialmente acolhidos”. 
(Embargos de declaração na AC nº 92647-PE, Relator Juiz Napoleão Nunes Maia Filho 
(Substituto), 1ª Turma, pub. DJ 11.07.97, p. 53553). 
“FGTS. Natureza jurídica. Correção monetária. Expurgos inflacionários. Incidência do IPC. 
Inépcia da inicial. Extinção do processo sem julgamento do mérito. 
1. Não configura inépcia da inicial, em ação de cobrança de expurgos inflacionários em 
FGTS, a falta de acompanhamento dos extratos bancários das contas vinculadas, pois 
não se trata de documento causal indispensável à propositura da ação.  
 2. Basta que o interessado comprove ser titular de conta vinculada, juntando cópia da 
CTPS ou outra demonstração documental. Precedentes da Turma.  
 3. Provimento da apelação”. 
(AC nº 12157-BA, TRF da 1ª Região, 3ª Turma, Relator Juiz Olindo Menezes, pub. DJ 
29.08.97, p. 69024). 
Dou provimento à apelação para anular a sentença, determinando ao MM. Juiz o 
prosseguimento da ação, em seus ulteriores termos. 
Assim Voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 151.918-PE  
Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: MAURÍCIO DOMINGUES COUTINHO 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DRS. JOÃO BATISTA PINHEIRO DE FREITAS E OUTROS (APTE.) 

EMENTA: 
Processual Civil e Administrativo. Sentença que não apreciou, por inteiro, questão relativa 
aos direitos adquiridos de servidor público aos proventos de sua aposentadoria. Aplicação 
do comando do § 2º do art. 515, CPC, com a apreciação do ponto não decidido. 
Incorporação da gratificação bienal instituída pelos Decretos nºs 1.918/37 e 52.346/63. 
Honorários que recaem sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa. 
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, por maioria, 
conhecer integralmente da apelação, vencido nessa parte o Exmo. Sr. Juiz Petrucio 
Ferreira, que não conhecia do pedido relativo aos honorários advocatícios e, no mérito, 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, 30 de março de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 

RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurge-se o apelante contra sentença que 
julgou procedente o pedido, para determinar o restabelecimento integral dos seus 
proventos de aposentadoria conforme fora calculado em abril de 1970, nos termos do art. 
184 da Lei nº 1.711/52. 
Alega, em resumo, que não lhe foi assegurada a completa prestação jurisdicional, pois a 
sentença apenas conheceu e deu procedência ao pedido relacionado à gratificação de 
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20% sobre os proventos de aposentadoria, com base no referido dispositivo legal, porém 
não se pronunciou sobre a gratificação bienal, instituída pelos Decretos nºs 1.918/37 e 
52.346/63, e que determinou a verba honorária calculada sobre o valor da causa, e não 
sobre o valor da condenação. 
É o relatório. Peço dia para julgamento. 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A sentença se pronunciou sobre a 
gratificação de 20% criada pela Lei nº 1.711/52 e abordou genericamente a ofensa ao 
direito adquirido aos proventos estabelecidos quando da aposentadoria, mas não tratou, 
especificamente, do pedido relativo à gratificação bienal instituída pelos Decretos nºs 
1.918/37 e 52.346/63. 
Ao invés da anulação, que implicaria em desnecessário retardamento, agravado pela 
idade avançada do autor, impõe-se a apreciação completa da causa, dada a regra do § 2º 
do art. 515, CPC, pois a questão central relativa ao direito aos valores incorporados aos 
proventos foi discutida e decidida, deixando, porém, de ser decidida por inteiro, para 
abranger o ponto referente à gratificação bienal. 
Sobre a matéria, é inegável que o Decreto 53.348/63, art. 1º, assegurou expressamente 
ao autor o acréscimo bienal adquirido até 12 de junho de 1960. Tratando-se de vantagem 
incorporada ao patrimônio do servidor, não poderia ser suprimida. Nesse sentido, acórdão 
do eg. Tribunal Regional Federal da 1ª Região no EIAC 0113660/90-DF, Relator o 
eminente Juiz Hércules Quasímodo, DJ 14.06.93, página 22692, cuja ementa está 
reproduzida na petição recursal, às fls. 97. 
Os honorários de sucumbência recaem sobre o valor da condenação, como estabelecido 
no § 3º do art. 20, CPC. 
Por essas razões, dou provimento à apelação, para acolher integralmente o pedido, 
inclusive o de restabelecimento nos proventos do autor da parcela de gratificação bienal, 
e para que o percentual de 15% da verba honorária recaia sobre o valor da condenação. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 155.673-AL  
Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelada: ZULEIDE DOS SANTOS 
Advogados: DRS. EMANUEL PAULO DA SILVA E OUTROS (APTE.) E MARLY LYRA 
PINHEIRO (APDA.) 

EMENTA:  
Previdenciário. Valor mensal da pensão por morte. Art. 75 da Lei 8.213/91. Aplicação aos 
benefícios concedidos antes de sua edição.  
- O art. 75 da Lei 8.213/91, com redação determinada pela Lei n° 9.032, de 28.04.95, 
estabelece que o valor mensal da pensão por morte, inclusive a decorrente de acidente 
do trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 100% do salário-de-
benefício. 
- Tal dispositivo é aplicável às pensões concedidas antes de sua edição, porque imediata 
a sua incidência.  
- Precedentes desta Corte. 
- Apelação e remessa oficial improvidas. 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
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unanimidade, negar provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do relatório, 
voto e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do 
presente julgado. 
Recife, 18 de março de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Em ação ordinária de revisão de benefício promovida 
por segurada do INSS, o MM. Juiz a quo condenou a autarquia a revisar o percentual 
aplicado ao cálculo do benefício de pensão por morte, adotando, primeiramente, o índice 
de 80% do valor ao qual o segurado faria jus, se vivo fosse, mais 10% por dependente, 
até o máximo de dois, que era previsto pelo art. 75, I, da Lei 8.213/91, em sua anterior 
redação e, após, o índice de 100% do salário- de-benefício, nos termos do art. 75 da Lei 
8.213/91, com a redação que lhe foi dada pela Lei 9.032/95, observando-se a data de 
concessão do benefício. 
Irresignado, apela o INSS contra a r. sentença, argüindo, preliminarmente, a prescrição do 
direito de ação com fulcro no Decreto nº 20.910/32, em relação à revisão da pensão para 
o percentual de 80%, previsto na Lei 8.213/91. 
Sustenta a autarquia a falta de interesse de agir da promovente, uma vez que esta não 
demonstrou os prejuízos financeiros alegados na inicial, e que não pleiteou 
administrativamente a pretendida revisão, de forma que inexiste uma pretensão resistida. 
Agita, por fim, o Instituto apelante a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, tendo 
em vista que o benefício em questão foi concedido em 1983, nos termos do Decreto 
83.080/79, portanto, anterior à promulgação da Constituição de 1988, como também 
anteriormente às Leis 8.213/91 e 9.032/95, as quais não previram qualquer retroação, 
muito menos para prejudicar o ato jurídico perfeito. 
Quanto ao mérito, entende o INSS que o referido dispositivo legal não tem efeito 
retroativo e que o benefício rege-se pela lei da época da concessão. 
Apresentadas as contra-razões, subiram os autos, sendo-me distribuídos. 
Sentença sujeita ao duplo grau obrigatório, por força da Lei nº 9.469, de 11.07.97. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Improcede a preliminar de prescrição 
qüinqüenal do direito de ação com fundamento no Decreto 20.910/32. Em sede de direito 
previdenciário a prescrição é regulada pelo art. 103 da Lei 8.213/91, que, na sua redação 
original, fulminava apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos. Esta é a norma 
aplicável ao caso em debate. A decadência decenal recém-instituída pela Lei nº 9.528/97 
aplica-se, tão-somente, às situações consolidadas a partir da sua publicação. 
As preliminares de falta de interesse de agir e de impossibilidade jurídica do pedido estão 
umbilicalmente ligadas ao próprio mérito da questão, com ele se confundindo. Assim 
sendo, deixo para apreciá-las no momento oportuno. 
Passo ao mérito. 
Assim está insculpido o art. 75 da Lei N.º 8.213/91, com redação determinada pela Lei nº 
9.032/95: 
"Art. 75 - O valor mensal da pensão por morte será: 
a) constituído de uma parcela, relativa à família, de 80% (oitenta por cento) do valor da 
aposentadoria que o segurado recebia ou a que teria direito, se estivesse aposentado na 
data do seu falecimento, mais tantas parcelas de 10% (dez por cento) do valor da mesma 
aposentadoria quantos forem os seus dependentes, até o máximo de dois”. 
“Art. 75. O valor mensal da pensão por morte, inclusive a decorrente de acidente do 
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trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do 
salário-de-benefício, observado o disposto na Seção III, especialmente no art. 33 desta 
Lei”. (Redação dada pela Lei n° 9.032, de 28.4.95). 
Discute-se sua aplicação às pensões concedidas antes da superveniência da lei, já que a 
autarquia hesita em reconhecer tal direito. A questão se assemelha à postulação de 
direito similar trazida a juízo por pensionistas do regime estatutário. A meu ver, o reajuste 
aí preconizado alcança também os benefícios concedidos antes da nova lei que tem 
vigência imediata, alcançando as situações por ela encontradas. Não há aplicação 
retroativa, conforme alegado na preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, que de 
logo rejeito. Trata-se de mero reconhecimento de que a norma tem efeito imediato. 
Destarte, a partir do momento em que entrou em vigor, deve ser reajustada a pensão da 
autora, ora apelada, nos termos do dispositivo legal susotranscrito. 
Essa foi a orientação perfilhada por esta Turma, quando do julgamento da AC 62933/PE, 
por mim relatada, em sessão de 04 de abril de 1995, cuja ementa, apenas nesse ponto, 
passo a transcrever: 
"Previdenciário. Aplicação da Lei nº 8.213/91, art. 75, às pensões concedidas antes de 
sua edição......................................... 
- O art. 75 da Lei nº 8.213/91 é aplicável às pensões concedidas antes de sua edição, 
porque imediata a sua incidência. 
(...) 
- Apelação parcialmente provida”. 
Também, nesse sentido, é a seguinte decisão proferida pela egrégia 2ª Turma desta 
Corte: 
"Previdenciário e Processual Civil. Aplicação do art. 75 da Lei 8.213/91 a pensões já 
implantadas quando da sua edição. Impossibilidade de fornecimento de provas em sede 
de apelação. 
1. Ação em que se discute a forma de cálculo das pensões por morte. 
2. Trata-se de prestações continuadas, onde a forma de cálculo é prevista pela legislação 
mutante, que há de ser aplicada mês a mês, sempre que o benefício tiver direito a uma 
nova parcela. 
3. Não se trata de retroatividade da lei nova, mas simplesmente da sua aplicação aos atos 
que se realizam periodicamente durante o período da sua vigência. 
4. (...) 
5. Apelação improvida”. 
(AC 48167/PE, Rel. Juiz Araken Mariz, unânime, j. 06.12.94, DJU de 20.01.95.) 
Resta evidente que o novo método de cálculo do valor da pensão aplica-se aos benefícios 
concedidos sob o pálio da norma anterior, não retroagindo desde a data da concessão 
(1983), mas incidindo a partir da sua vigência. Destarte, está presente o interesse de agir, 
que, de resto, não foi maculado pelo fato da autora não ter pleiteado administrativamente. 
A súplica administrativa é indispensável quando a prática do ato depende da iniciativa do 
administrando. Neste caso o ato de revisar o benefício constitui-se um dever de ofício da 
autarquia, dispensando-se a provocação da parte interessada. 
Pelos fundamentos expostos, nego provimento à apelação e à remessa oficial, tida como 
interposta. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 156.979-PB  
Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA 
Apelados: ALBENITA LUNDGREN ILLI E CÔNJUGE 
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Rectes. Ad.: ALBENITA LUNDGREN ILLI E CÔNJUGE 
Advogados: DRS. ICLÉA VASCONCELOS DE FRANÇA E OUTROS (APTE.) E FLORIAN 
RENE 
  SCHERZ (APDOS.) 

EMENTA:  
Processual Civil. Execução de sentença. Desapropriação. Escolha da forma de 
pagamento do débito em sede de embargos à execução. Impossibilidade. Matéria não 
arrolada no art. 741 do CPC como de oposição à execução. Exclusão indevida de parcela 
a ser paga determinada pelo acórdão trânsito em julgado. Reabertura de discussão de 
matéria de mérito. Arts. 610, 467, 471, do CPC. Ofensa à coisa julgada. Ocorrência. 
1. A discussão nos presentes embargos à execução deverá observar os limites impostos 
pelo artigo 741 do CPC, por tratar-se de execução de título judicial, onde no referido artigo 
estão arroladas as matérias que o executado poderá alegar na ação de embargos, 
admitindo-se somente tais causas. 
2. Havendo o apelante argüido declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei 
Complementar nº 73/96, em sede de embargos à execução, com o único objetivo de 
determinar-se a forma de pagamento da indenização da desapropriação, ora em 
execução, para que a mesma seja realizada através de precatório, caberá ao juiz rejeitá-
los liminarmente, nos termos do art. 739 do CPC, por estarem os embargos fora dos 
limites do artigo 741 do CPC, não sendo, portanto, via apropriada para escolha da forma 
de pagamento da dívida. 
3. Sob pena de ofensa à garantia constitucional da coisa julgada, impossível a reabertura 
de discussão em sede de execução de matéria já de toda resolvida na decisão de mérito. 
4. A decisão deverá ser executada fielmente, sem ampliação ou restrição do que nela 
estiver disposto, compreendendo-se, todavia, como expresso o que virtualmente nela se 
contenha. Estando determinado na decisão o pagamento de benfeitorias, impossível em 
sede de execução excluí-las do pagamento. 
5. Apelação do INCRA improvida e recurso adesivo do autor 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, negar 
provimento à apelação do INCRA e dar provimento ao recurso adesivo da parte autora, 
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 março de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Trata-se de apelação da sentença de fls. 
81/84, da lavra do MM. Juiz Federal João Bosco Medeiros de Sousa, da 1ª Vara/PB, que 
concluiu por julgar parcialmente procedentes os embargos à execução interpostos pelo 
INCRA, determinando a aplicação dos cálculos elaborados pelo INCRA, como valor a ser 
executado, cujo pagamento deve ser efetuado na forma da LC 76/93, art. 14 e seguintes, 
e, quanto aos honorários advocatícios, deverão ser quitados na forma do art. 100 da 
CF/88, por não fazerem parte do quantum da indenização da desapropriação.  
O INCRA apela da sentença, argüindo incidente de inconstitucionalidade dos arts. 14, 15 
e 16 da LC 76/93 e, conseqüentemente, que a decisão seja reformada no sentido de que 
os valores a serem pagos para quitação da dívida obedeçam à regra do art. 100 da 
CF/88.  
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A parte apelada recorre adesivamente, requerendo que sejam inclusos nos cálculos para 
indenização da desapropriação elaborados pelo INCRA os valores das benfeitorias 
relativos às fruteiras, uma vez que foi determinada pelo acórdão trânsito em julgado a sua 
inclusão na referida indenização, não podendo ser excluída em sede de execução.  
Nas contra-razões de recurso, o INCRA alega preliminar de intempestividade do recurso 
adesivo. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Trata-se de apelação da sentença 
que concluiu por julgar parcialmente procedentes os embargos à execução interpostos 
pelo INCRA, determinando a aplicação dos cálculos elaborados pelo INCRA como valor a 
ser executado, cujo pagamento deve ser efetuado na forma da LC 76/93, art. 14 e 
seguintes, e, quanto aos honorários advocatícios, deverão ser quitados na forma do art. 
100 da CF/88, por não fazerem parte do quantum da indenização da desapropriação.  
O INCRA apela da sentença, argüindo incidente de inconstitucionalidade dos arts. 14, 15 
e 16 da LC 76/93 e, conseqüentemente, que a decisão seja reformada no sentido de que 
os valores a serem pagos para quitação da dívida obedeçam à regra do art. 100 da 
CF/88.  
A parte apelada recorre adesivamente, requerendo que sejam inclusos nos cálculos para 
indenização da desapropriação elaborados pelo INCRA os valores das benfeitorias 
relativos às fruteiras, uma vez que foi determinada pelo acórdão trânsito em julgado a sua 
inclusão na referida indenização, não podendo assim serem excluídos em sede de 
execução.  
Nas contra-razões de recurso o INCRA alega preliminar de intempestividade do recurso 
adesivo. 
Cabe analisar, primeiramente, a preliminar de intempestividade da interposição do recurso 
adesivo da parte apelada, que, conforme consta da certidão de fls. 107, o mesmo fora 
interposto dentro do prazo legal, visto que o recorrente adesivamente tomou ciência em 
cartório do despacho do juiz e, antecipando-se à publicação do mesmo, interpôs as 
contra-razões de recurso e apresentou as razões do recurso adesivo. Por tais 
circunstâncias, rejeito a preliminar trazida pelo INCRA.  
A discussão, nos presentes embargos à execução, deverá observar os limites impostos 
pelo artigo 741 do CPC, por tratar-se de execução de título judicial, onde no referido artigo 
estão arroladas as matérias que o executado poderá alegar na ação de embargos, 
admitindo-se somente tais causas. Oferecendo o executado seus embargos fora desses 
limites, caberá ao juiz rejeitá-los liminarmente, nos termos do art. 739, II, do CPC. 
Sobre o tema, destaco ensinamento doutrinário do Mestre Araken de Assis, em sua obra 
Manual de Processo de Execução, Ed. Revista dos Tribunais, pp. 962 e seguintes, onde 
discorre sobre a questão nesta mesma linha de pensamento que ora adoto: 
“Em geral, assinala a doutrina que os fundamentos da oposição à execução fundada em 
título extrajudicial se mostram amplos e ilimitados, ao contrário da demanda baseada na 
condenação, em que se restrigem aos números do art. 741. No último caso, ao executado 
se negará o direito de articular ‘aquilo que já opôs ou poderia ter oposto no processo de 
declaração’, ensina José Alberto dos Reis. A conclusão é correta. Evidentemente, a 
existência de um processo prévio esgota ou reduz as alegações oponíveis pelo executado 
ao ulterior processo executivo.  
O essencial da distinção repousa no fato de que os embargos contra o título judicial 
apresentam as características dos processos de cognição sumária. Eliminam-se, do 
objeto de conhecimento do juiz, várias questões. Ao mesmo tempo, porém, face àquela 
precedência do processo no qual se formou o título judicial, abre-se espaço para um juízo 
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sobre a subsistência da pretensão a executar, talvez encoberta por fato superveniente (v. 
g., a prescrição, ex vi do art. 741, VI) ou comprometida por vício do processo anterior (v. 
g., inexistência ou nulidade da citação, ex vi do art. 741, I; nulidade da sentença arbitral, 
conforme art. 22 da Lei 9.305/96). 
Os embargos contra título executivo judicial apresentam cognição sumária. Eles 
estabelecem rígidos limites ao conhecimento do juiz e à liberdade das partes na 
delimitação do objeto litigioso. E não há área incógnita, preservando exceções para um 
processo subseqüente, porque a zona em questão foi recoberta pela autoridade da coisa 
julgada do processo anterior, no qual se criou o título”. 
Preceitua o art. 741 do CPC, que ora transcrevo: 
“Art. 741. Na execução fundada em título judicial, os embargos só poderão versar sobre: 
I – falta ou nulidade de citação no processo de conhecimento, se a ação lhe correu à 
revelia; 
II – inexigibilidade do título; 
III – ilegitimidade das partes; 
IV – cumulação indevida de execuções; 
V – excesso de execução, ou nulidade desta até a penhora; 
VI – qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, 
novação, compensação com execução aparelhada, transação ou prescrição, desde que 
supervenientes à sentença; 
VII – incompetência do juízo da execução, bem como suspeição ou impedimento do juiz”. 
No tocante à apelação do INCRA para que seja declarada incidentalmente a 
inconstitucionalidade dos artigos 14, 15 e 16 da LC 76/93, com o objetivo de determinar 
que a forma de pagamento da indenização da desapropriação, ora em execução, seja 
feita através de precatório, não se enquadra nas enumerações do artigo supratranscrito, 
devendo a mesma ser rejeitada por esta E. Turma, por tratar-se de assunto a ser 
discutido no próprio processo executivo, por fazer parte do pagamento, não cabendo ao 
apelante trazer a matéria como defesa dos embargos à execução, onde apenas admite-se 
a discussão do pagamento como forma de extinção da dívida. 
Cumpre destacar entendimento jurisprudencial, neste sentido, verbis: 
“Apelação Cível nº 95.04.12567-0/RS 
Relator: Juiz João Surreaux Chagas 
Turma: Indefinida 
Julgamento: 05.08.97 
Publicação: 17.09.97 – DJ – p. 75243 
Ementa: Processual Civil. Previdenciário. Embargos à execução. Precatório. Lei 8.213/91, 
art. 128. 
Ainda que seja indiscutível a necessidade de expedição de precatório para débito que 
exceda o limite estabelecido pelo art. 128 da Lei 8.213/91, não são os embargos à 
execução meio processual adequado para questionar-se a forma de pagamento. 
Apelação improvida. 
Decisão: unânime”. 
“Apelação Cível nº 95.04.19077-4/RS 
Relatora: Juíza Luíza Dias Cassales 
Turma: Indefinida 
Julgamento: 05.09.96 
Publicação: 02.10.96 – DJ – p. 74574 
EMENTA: Processo Civil. Embargos à execução. Pagamento de débito. Previdenciário. 
Precatório.  
1. Os embargos à execução não são o meio processual adequado para assegurar a 
expedição de precatório.  
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2. A discussão sobre a forma de pagamento do débito não se enquadra em nenhuma das 
hipóteses do art. 741 do CPC. 
Decisão: unânime”.  
Quanto ao recurso adesivo da parte apelada em requerer a inclusão nos cálculos, para 
indenização da desapropriação, elaborados pelo INCRA, dos valores das benfeitorias 
relativos às fruteiras, entendo que à mesma assiste razão, pois, restando determinada na 
decisão trânsita em julgado a inclusão de referidas parcelas, torna-se de todo inoportuno, 
em sede de embargos à execução, vir o INCRA excluir as parcelas em questão, visto que 
as mesmas dizem respeito a questão já resolvida pela decisão de mérito, proferida no 
processo principal, sendo, portanto, impossível a reabertura de tal discussão em 
embargos à execução, sendo de aplicar-se as regras insculpidas nos artigos 610, 467 e 
471 do CPC, in verbis: 
“Art. 610. É defeso, na liquidação, discutir de novo a lide, ou modificar sentença, que a 
julgou”. 
“Art. 467. Denomina-se coisa julgada material a eficácia, que torna imutável e indiscutível 
a sentença, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário”. 
“Art. 471. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma 
lide, salvo: 
I – se, tratando-se de relação jurídica continuativa, sobreveio modificação no estado de 
fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na 
sentença; 
II – nos demais casos prescritos em lei”. 
Da análise dos dispositivos supratranscritos, observa-se que a sentença de mérito traça 
os limites do processo executório, devendo a mesma ser respeitada e executada sem 
ampliação ou restrição do que nela estiver disposto, tornando-se intangível o seu reexame 
em sede de execução, sob pena de ofensa à garantia constitucional da coisa julgada, 
sendo, portanto, de acolher-se o recurso adesivo, para incluir-se nos cálculos elaborados 
pelo INCRA as parcelas das benfeitorias ora requeridas. 
Deve-se salientar que se permite ao juiz socorrer-se de profissional habilitado, inclusive o 
contador do juízo, para definir os cálculos (art. 139 do CPC). 
Por tais razões, nego provimento à apelação do INCRA e dou provimento ao recurso 
adesivo do autor. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL N. 699-PE 
Relator: O SR. JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE 
Apelante: JUSTIÇA PÚBLICA 
Apelada: JULIETA FERNANDES UTISSETTE 
Advogado: DR. DARLAN DA MATA DE SOUZA (APDA.) 

EMENTA:  
Penal e Processo Penal. Crime contra a fauna. Lei nº 5.197/67 alterada pela Lei de nº 
7.653/88. Existência de norma penal em branco. Ausência de tipicidade. 
1. Ao órgão público federal compete publicar e atualizar anualmente a relação das 
espécies cuja utilização, perseguição, caça ou apanha será permitida, indicando e 
delimitando as respectivas áreas, bem como a época e a quota diária da permissão (Lei 
5.197/67, art. 8º). 
2. Tratando-se de norma penal em branco não integralizada face à omissão do órgão 
federal competente, afastada está a materialidade do delito tipificado no art. 1º da Lei 
5.197/67. 
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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 maioria, negar provimento à 
apelação, na forma do relatório, voto e das notas taquigráficas constantes dos autos, que 
ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 10 de dezembro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE - Relator 

RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE: O MM. Juiz Federal da 8ª Vara da 
Seção Judiciária do Estado de Pernambuco absolveu Julieta Fernandes Utissette da 
imputação que lhe foi feita (art. 1º da Lei nº 5.197/67), fundamentando sua decisão no art. 
386, incisos III e IV do Código de Processo Penal vigente. 
O Ministério Público Federal, devidamente intimado da respectiva sentença, fls. 124 v., 
dela apelou, pugnando pela condenação da acusada. 
Intimada para oferecer contra-razões (fls. 129/130), a defesa manteve-se silente, 
conforme noticia a certidão de fls. 131. 
Devidamente processado o recurso de apelação, subiram os presentes autos e foram 
distribuídos a esta Turma. 
Nesta instância, o douto Parquet Federal, em seu parecer de fls. 134/141, ratificou em 
todos os seus termos as razões da apelação. 
É o relatório. 
Ao emintente Juiz Revisor 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE (Relator): Nas razões de apelação 
argüiu o representante do Ministério Público que a sentença proferida pelo MM. Juiz a quo 
está em desacordo com a lei, pugnando pela sua reforma. 
Os motivos invocados pelo representante do Parquet foram: 
 1) lnexistência de norma penal em branco - aduzindo que o art. 1º da Lei nº 5.197/67 não 
possui as características de norma penal em branco, acrescentando ainda que o objetivo 
do parágrafo 1º é quebrar a rigidez do caput, permitindo que o administrador, tendo em 
conta as circunstâncias do local e época, possa permitir uma ou algumas das condutas 
defesas por lei, concluindo que o MM. Juiz a quo, interpretando erroneamente o parágrafo 
primeiro do mesmo dispositivo entende pela necessidade de o art. 1º ser complementado 
por ato administrativo. 
2) Elevado número de espécies apreendidas - acrescentou o MP que o número é 
altíssimo, especialmente considerando-se as apreensões que normalmente acontecem, 
destacando ainda que, além da diversidade e do alto número de espécies, algumas delas 
são consideradas em extinção. 
3) Ausência do dolo - destaca o órgão Ministerial que o dolo "é a vontade livre e 
consciente de agir, devendo ser afastado nas hipóteses em que a lei penal admite o erro, 
de tipo ou de proibição", salientando ainda que se pode verificar nos autos que 'os réus 
eram criadores de animais silvestres, sem a licença preconizada em lei, suspeitando-se, 
inclusive, que utilizassem para comercialização para o exterior, eis que a fiscalização foi 
guiada por denúncia nesse sentido, além do que, na propriedade, foram encontradas 
algumas caixas próprias para a exportação". 
O eminente Representante do Ministério Público Federal nesta Instância, em seu parecer 
de fls. 134/141, ratificando em todos os seus termos as razões da apelação, opinou pelo 
provimento do recurso interposto, para que a recorrida seja condenada nas penas do art. 
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27, § 1º da Lei 7.653, de 12.12.1988, que deu nova redação à Lei nº 5.197/67. 
Em sua sentença de fls. 121/124, o MM. Juiz a quo, com bastante acerto, observou que 
"todos nós devemos zelar pelo meio ambiente, pela proteção à flora e à fauna etc, 
colaborando com o IBAMA, mas entendemos que esse órgão também deve cuidar da 
ação preventiva e não apenas da repressiva. Deixa ele de cumprir sua própria lei. Não 
publica, não divulga e não atualiza anualmente a 'relação das espécies cuja utilização, 
perseguição, caça ou apanha será permitida indicando e delimitando as respectivas 
áreas’ (alínea a do art. 8º da Lei 5.197, de 03.01.67) e muito menos a 'quota diária de 
exemplares cuja utilização, perseguição, caça ou apanha seja permitida (alínea c do 
mesmo artigo 8º). Pior ainda que o servidor do IBAMA que veio a esta Vara e 
testemunhou às fls. 67/69 declarou que essas normas não estariam em vigor na região, 
mas foi uma exceção criada para o sul do País (fls. 68)! E é esse pessoal que fiscaliza a 
ação do povo, apresentando-se como defensores da flora e da fauna. Não pratica o 
IBAMA, nesta região por exemplo, a ação preventiva, educacional, divulgadora, mas 
gosta de praticar ações repressivas do tipo apreensões etc. Este Juiz entende que a ação 
repressiva somente tem sentido se for antecedida da ação preventiva, educativa, inclusive 
divulgando a atualização anual da lista, como estabelece a lei apontada”. 
É evidente que, in casu, a norma continua em branco, pois não foi complementada por 
outra norma jurídica de iniciativa do IBAMA que estabelecesse a relação anual atualizada 
das espécies cuja utilização, perseguição, caça ou apanha fossem permitidas, conforme 
preceitua o caput do art. 8º da Lei nº 5.197, de 03.01.67. 
Deste modo, não há que se falar na existência do delito, vez que o comando da norma 
não se completou. 
Quanto à existência de dolo, este não resta configurado, pois a acusada em seu 
interrogatório manifestou que criava as espécies apreendidas porque seus filhos 
gostavam de pássaros e que não tinha consciência da ilicitude de sua conduta, além da 
pouca quantidade de espécimes apreendidas (35). 
Segundo preceitua o eminente penalista Magalhães Noronha, só "age dolosamente quem 
atua com conhecimento ou ciência de agir no sentido do ilícito ou antijurídico, ou, numa 
palavra: com conhecimento da antijuridicidade do fato” (Direito Penal, vol. I, p. 145, 22ª 
edição, Saraiva, SP). 
É oportuno ainda mencionar algumas decisões deste Egrégio Tribunal, em processos 
semelhantes, senão vejamos: 
 "Penal. Delito contra a fauna silvestre, Lei 5.197/67, art. 1º. Ausência de tipicidade. 
Denúncia não recebida. Recurso improvido. Não há como se prover recurso de decisão 
que deixa de receber denúncia, quando não configurada a tipicidade da conduta 
impingida na denúncia ao acusado. Recurso improvido”. (RCCR nº 41-PB, Rel. Juiz 
Francisco Cavalcanti - Sustituto, DJ 29.05.92, p. 14979). 
"Penal e Processual Penal. Crime contra a fauna silvestre. Apanha e comercialização de 
pássaros silvestres. Carência de tipicidade. Denúncia rejeitada. Não merece censura a 
decisão que deixa de receber a denúncia quando o fato narrado evidentemente não 
constituir crime. Recurso improvido”. (RCCR nº 106/PE, Rel. Juiz Francisco Falcão, DJ 
17.11.95). 
Com estas considerações, nego provimento à apelação, confirmando a sentença proferida 
pelo Juiz a quo, absolvendo a acusada Julieta Fernandes Utissette da imputação que lhe 
foi atribuída. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL N. 1.287-PB 
Relator: O SR. JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE 
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Apelante: JUSTIÇA PÚBLICA 
Apelados: JOÃO FRANCO DA COSTA FILHO E OUTROS 
Advogados: DRS. IRENE SOBREIRA VITA E OUTRO (APDOS). 

EMENTA: 
Penal. Processo Penal. Resistência e desacato praticados na mesma ocasião. Absorção 
deste por aquele. Ocorrência de prescrição. Questão de ordem pública. Prejudicialidade 
do exame do mérito do recurso. 
1. O delito de resistência absorve o de desacato, quando ocorridos na mesma ocasião.  
2. Entre a data do recebimento da denúncia (28.05.87) até a presente data, já decorreram 
11 anos, há de se reconhecer a ocorrência da prescrição em relação a ambos os crimes.  
3. A prescrição da pretensão punitiva do Estado aplicada à hipótese é de 08 (oito) anos, 
tendo como termo inicial o dia do recebimento da denúncia. 
4. Extinção da punibilidade decretada (art. 109, IV, do CP). 
5. Apelação prejudicada. 

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, decretar a extinção 
da punibilidade, face à ocorrência da prescrição, julgando prejudicada a apelação, nos 
termos do relatório, voto e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo 
parte integrante do presente julgado. 
Recife, 11 de março de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE - Relator 

RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE: O MM. Juiz Federal da 1ª Vara da 
Seção Judiciária do Estado da Paraíba, julgando improcedente a denúncia (CPPB, art. 
386, VI), absolveu João Franco da Costa Filho, Christina de Lourdes Cassimiro Franco e 
Maria José Farias Lima das imputações que lhes foram atribuídas, como incursos nas 
penas do art. 329 (resistência) e 331 (desacato) do CPB. 
O Ministério Público Federal, devidamente intimado da respectiva sentença, dela apelou, 
protestando pela abertura de vista para oferecimento das razões do recurso, as quais, 
oferecidas dentro do prazo, (fls. 211/212) pugnam pelo provimento parcial do apelo. 
Os acusados, apesar de devidamente intimados (fls. 218 e 234), não apresentaram 
contra-razões. 
Devidamente processado o recurso de apelação, subiram os presentes autos a este 
Tribunal. 
Nesta instância, o douto Parquet Federal, em seu parecer de fls. 251/255, opinou pelo 
reconhecimento da prescrição em relação ao delito de desacato (art. 331 do Código 
Penal), como também em relação ao de resistência (art. 329, § 1º, do CP), na hipótese 
deste recurso vir a ser apreciado depois do dia 27 de maio de 1995. 
É o relatório. 
Ao eminente Juiz Revisor. 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE (Relator): o representante do Parquet 
Federal nesta Instância, em seu parecer de fls. 251/255, observou: 
 "Preliminarmente, é de se observar que o crime de desacato, imputado na denúncia, fica 
absorvido pelo de resistência, uma vez que o objeto jurídico deste - tutelar o exercício 
normal de um ato legal de funcionário público, punindo a violência ou a ameaça contra 
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este dirigida - contém o de desacato, que não exige violência nem ameaça; ademais, 
referem-se ditos crimes, in casu, a um mesmo episódio, o que enseja a absorção" (...). 
Ademais, como não ocorreu o trânsito em julgado da sentença, a prescrição a incidir é a 
da pretensão punitiva do Estado, que se regula pelo máximo da pena in abstracto 
aplicável a espécie, encontrando-se disciplinada no art. 109 do Código Penal Brasileiro. 
Os tipos penais que foram imputados aos acusados são: o de resistência e o de desacato, 
previstos, respectivamente, nos arts. 329, § 1º e 331, ambos do Código Penal Brasileiro, 
tendo o primeiro, como preceito sancionador, reclusão de 01 (um) a 03 (três) anos, 
prescrevendo em 08 (oito) anos (art. 109, IV, do Diploma Penal Pátrio) e o segundo, 
detenção de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos, prescrevendo em 04 (quatro) anos (art. 
109, V, do CPB). 
Como entre a data do recebimento da denúncia (28.05.87) e a presente data já 
decorreram mais de 11 anos, há de se reconhecer a ocorrência da prescrição em relação 
a ambos os crimes, ainda que não tivesse havido absorção do delito de desacato pelo de 
resistência. 
Deste modo, a prescrição da pretensão punitiva do Estado aplicada à hipótese é de 08 
(oito) anos, tendo como termo inicial o dia do recebimento da denúncia. 
Tranqüila é a orientação dos Tribunais sobre o dever de julgar prejudicado o recurso pela 
intercorrência da prescrição. 
Portanto, acolhendo o parecer de fls. 251/255 do ilustre representante do Ministério 
Público nesta instância, decreto a extinção da punibilidade em favor dos denunciados 
João Franco da Costa Filho, Christina de Lourdes Cassimiro Franco e Maria José Farias 
Lima, a teor do artigo 107, IV, c/c o artigo 109, IV, todos do Código Penal Brasileiro, 
julgando prejudicado o recurso de apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL N. 1.598-SE  
Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: JOSÉ MESSIAS DOS SANTOS CARVALHO 
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA 
Advogado: DR. EVALDO FERNANDES CAMPOS (APTE.) 

EMENTA: 
Direito Penal e Processual Penal. Difamação e injúria. Crime de imprensa tipificado na Lei 
5.250/67, arts. 21, 22 e 23, II. Atipicidade por ausência de dolo. 
1. Inexistência de conflito aparente de normas, por serem os crimes capitulados na 
denúncia tratados na Lei de Imprensa, que é Lei Especial. 
2. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada, pois a ausência de notificação nenhum 
prejuízo causou à defesa. 
3. Ausência do elemento subjetivo na conduta do apelante. 
4. Apelo provido. 

ACÓRDÃO 
 Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, rejeitar a 
preliminar e, no mérito, por maioria, dar provimento à apelação, nos termos do relatório, 
do voto do Juiz Relator e das notas taquigráficas anexas, que passam a integrar o 
presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 5 de maio de 1998 (data do julgamento). 
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JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 

RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: O Representante do Ministério Público Federal no 
Estado de Sergipe denunciou José Messias dos Santos Carvalho pela prática do crime 
previsto nos arts. 21 e 22, combinados com o art. 23, incisos II e III, da Lei nº 5.250/67, e 
com fundamento no art. 38, I, c/c § 1º, letra a, do art. 28, da mesma lei, e Súmula 98 do 
ex-Tribunal Federal de Recursos, c/c o art. 109, IV, da CF. 
Segundo consta dos autos, no dia 23.05.95, foi veiculada uma entrevista na Rádio 
Liberdade, no programa “Sem Censura”, apresentada pelo acusado, ora recorrente, onde 
uma pessoa, identificada como Alexandre, narrou os fatos ocorridos nos festejos do 
Forró-Folia, envolvendo o Dr. Juliano Maciel, em notícias inverídicas. 
Aduz a denúncia que o crime praticado pelo acusado foi contra pessoas que exercem as 
funções públicas de Superintendente e Agente de Polícia Federal, e em razão das 
mesmas, uma vez que os representantes se encontravam de serviço quando da 
ocorrência dos fatos delituosos. 
O juiz, ao proferir a sentença (fls. 337/364), condenou o denunciado à pena de 1 ( um ) 
ano de detenção, com pena privativa de liberdade definitiva, e, de acordo com o art. 77 do 
Código Penal, aplicou o sursis. 
Por não se conformar com a decisão do MM. Juiz sentenciante, o acusado, ora 
recorrente, apela, apresentando suas razões do recurso (fls. 377/387). 
Como preliminar, o acusado, ora recorrente, aduz inépcia da denúncia, por ausência da 
notificação antes da propositura da ação, e pede a improcedência da inaugural.  
O Representante do Parquet apresentou contra-razões (fls. 391/393), considerando como 
parte das mesmas as alegações finais (fls. 305/308). 
Dos autos foi dada vista ao douto Procurador Regional Federal, que ofereceu parecer ( 
fls. 399/408 ). 
É o relatório.  

VOTO - PRELIMINAR 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Trata-se de apelação da sentença que 
condenou José Messias dos Santos Carvalho como incurso nas penas previstas na Lei nº 
5.250/67, artigos 21, 22 e 23, c/c o artigo 70 do Código Penal. 
Ao ser intimado da referida decisão, o réu manifestou inconformação e, dentro do prazo 
legal, apelou; em preliminar, argüiu inépcia da denúncia, pela ausência de notificação. 
Ressalta que, se a infração penal tiver sido praticada através de radiodifusão, a denúncia 
ou a queixa será instruída com a notificação de que trata o artigo 57, que assim dispõe: 
"A petição inicial da ação para haver reparação de dano moral deverá ser instruída com o 
exemplar do jornal ou periódico que tiver publicado o escrito ou notícia, ou com a 
notificação feita, nos termos do artigo 53, § 3º, à empresa de radiodifusão, e deverá desde 
logo indicar as provas e as diligências que o autor julgar necessárias, arrolar testemunhas 
e ser acompanhada da prova documental em que se fundar o pedido. 
§ 1º A petição inicial será apresentada em duas vias. Com a primeira e os documentos 
que a acompanharem será formado processo, e a citação inicial será feita mediante a 
entrega da segunda via. 
§ 2º O juiz despachará a petição inicial no prazo de 24 horas, e o oficial terá igual prazo 
para certificar o cumprimento do mandato de citação. 
§ 3º Na contestação, apresentada no prazo de 5 (cinco) dias, o réu exercerá a exceção da 
verdade, se for o caso, indicará as provas e diligências que julgar necessárias e arrolará 
as testemunhas. A contestação será acompanhada da prova documental que pretende 
produzir. 
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§ 4º Contestada a ação, o processo terá o rito previsto no artigo 685 do Código de 
Processo civil. 
§ 5º Na ação para haver reparação de dano moral somente será admitida reconvenção de 
igual ação. 
§ 6º Da sentença do juiz caberá agravo de petição, que somente será admitido mediante 
comprovação do depósito, pelo agravante, de quantia igual à importância total da 
condenação. Com a petição de agravo, o agravante pedirá a expedição da guia para o 
depósito, sendo o recurso julgado deserto se no prazo do agravo não for comprovado o 
depósito". 
O conflito aparente de norma não pode ser aceito como verdadeiro, uma vez que os 
crimes capitulados na denúncia que deu origem ao presente recurso são regidos por Lei 
Especial e não por norma do Código Penal. 
Denomina-se notificação a comunicação à parte ou a outra pessoa, do lugar, dia e hora 
de um ato processual a que deve comparecer. Ninguém pode ser condenado sem que 
tenha ciência não só das acusações que lhe são feitas, como também deve ter a 
oportunidade de se defender. Esse é um princípio constitucional que garante o direito de 
defesa. No entanto, a notificação estará sanada, desde que o interessado compareça 
antes de o ato consumar-se.  
Ainda a respeito da referida nulidade, é de se ressaltar que fica sanada a nulidade do ato, 
ainda que alegada, se, praticado por outra forma, o ato tiver atingido o seu fim. Isso 
considerando o princípio da instrumentalidade das formas processuais, estabelecendo 
que o fundo prevalece sobre a forma, evitando-se a declaração de nulidade quando o ato 
atingiu o fim a que é destinado. 
Ante as considerações acima, rejeito a preliminar de inépcia da inicial, ora argüida pelo 
recorrente. 
É como voto.  

VOTO - MÉRITO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Cuidam os autos de apelação criminal 
interposta por José Messias dos Santos Carvalho contra a decisão do Juízo Federal da 1ª 
Vara da Seção Judiciária de Sergipe, que o condenou às penas dos artigos 21, 22 e 23, 
inciso II, da Lei nº 5.250/67, c/c o artigo 70 do Código Penal, in verbis: 
"Art. 21. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação: 
Pena - detenção, de 3 (três) a 18 (dezoito) meses, e multa de 2 (dois) a 10 (dez) salários 
mínimos. 
§ 1º A exceção da verdade somente se admite: 
a) se o crime é cometido contra funcionário público, em razão das funções, ou contra 
órgão ou entidade que exerça funções de autoridade pública; 
b) se o ofendido permite a prova. 
§ 2º Constitui crime de difamação a publicação ou transmissão, salvo se motivada por 
interesse público, de fato delituoso, se o ofendido já estiver cumprindo pena a que tenha 
sido condenado em virtude dele.  
Art. 22. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro: 
Pena - detenção, de 1 (um) mês a 1 (um) ano, ou multa de 1 (um) a 10 (dez) salários 
mínimos. 
Parágrafo único. O juiz pode deixar de aplicar a pena: 
a) quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria; 
b) no caso de retorsão imediata, que consista em outra injúria. 
Art. 23. As penas cominadas dos arts. 20 a 22 aumentam-se de um terço, se qualquer dos 
crimes é cometido: 
..................................................................................................... 
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II - contra funcionário público, em razão de suas funções". 
"Art. 70. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais 
crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, 
somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As 
penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou a omissão é dolosa e os 
crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos". 
É de se ressaltar que os crimes contra a honra possuem dolo próprio, consistente na 
vontade de materializar os fatos descritos nos vários tipos penais. É indispensável, em 
face disso, que o agente tenha vontade de imputar a terceiro a realização de uma conduta 
ofensiva à sua reputação, no caso de difamação, ou de ofender a dignidade ou o decoro, 
no caso de injúria.  
Conforme ensina Dámasio E. de Jesus em seu Código Penal Anotado, p. 376, in verbis: 
"Não há delito quando o sujeito pratica o fato com ânimo diverso, como ocorre nas 
hipóteses de animus narrandi, criticandi, defendendi, retorquendi, corrigendi e jocandi.  
Se a intenção do sujeito é apenas de narrar um fato (animus narrandi), descrevendo sem 
vontade tendenciosa o que viu ou ouviu, não há os elementos subjetivos do tipo. Nesse 
sentido: RT,527:381; JTACrimSP, 57:338, 84:188 e 82:158". 
Consta dos autos que, in casu, o fato foi divulgado em programa radiofônico apresentado 
pelo ora apelante, porém, a notícia foi veiculada por um popular, que o fez de viva voz. 
Em seguida, foram feitos comentários com referência ao fato, ora referido. 
A divulgação de fatos narrados em programas radiofônicos, vinculando a notícia à sua 
fonte e sem ter o jornalista emitido opinião própria a respeito, não deve ser tida como 
dolosa.  
Ante estas considerações, dou provimento à apelação com fundamento no art. 386, III, do 
Código de Processo Penal. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL N. 1.703-AL 
Relator: O SR. JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE 
Apelante: JUSTIÇA PÚBLICA 
Apelada: MARIA JOSÉ DOS SANTOS 
Advogado: DR. IRANDI NASCIMENTO DA SILVA (APDA.) 

EMENTA: 
Penal. Artigo 171, § 3º, do Código Penal. Obtenção de benefício previdenciário mediante 
certidão de óbito ideologicamente falsa. Erro de tipo. Ausência de dolo específico. 
Apelação improvida. Sentença confirmada. 
1. Não há que se falar em punição, quando não se pode atribuir fato típico a quem, pelas 
circunstâncias do fato - desaparecimento por mais de cinco anos - supõe a morte do 
cônjuge, e, acreditando agir legalmente, requer certidão de óbito e obtém benefício 
previdenciário. 
2. O dolo específico é exigido no estelionato - conduta tipificada no art. 173, § 3º, do CP, 
e, ante a sua exclusão pela ausência do mencionado elemento subjetivo do injusto, 
impõe-se a absolvição do acusado, consubstanciada no art. 20, § 1º, também do CP - erro 
sobre o tipo. 
3. Apelação improvida. Sentença confirmada. 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar provimento à 
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presente apelação criminal, mantendo in totum a sentença absolutória monocrática, 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: Maria José dos Santos foi 
denunciada pelo delito de estelionato (art. 171, § 3º, do CP), sendo-lhe imputada a prática 
de falsificação de certidão de óbito como meio para a obtenção de benefício 
previdenciário – pensão por viuvez. 
O ilustre Juiz Federal, não acolhendo a tese esposada e reiterada pelo Parquet, 
respectivamente em suas peças vestibular acusatória e razões finais, absolveu a acusada 
das penas do artigo 171, § 3º, do Estatuto Substantivo Penal Brasileiro, por entender que 
houve erro do tipo - o que exclui o dolo específico, elemento subjetivo exigível à conduta 
típica supra. 
Inconformado, o douto representante do Ministério público Federal apelou (fls. 187/189), 
aduzindo que ardil foi o argumento da apelada ao sustentar o desaparecimento do seu 
marido, por mais de cinco anos, como motivo à presunção de sua morte e o conseqüente 
requerimento da certidão de óbito. 
Defende, assim, o ilustre Procurador que o mencionado desaparecimento ensejaria 
apenas a declaração de ausência do cônjuge mediante processo judicial próprio e nunca 
a declaração de sua morte; sustentando, ainda, que descaracterizada estaria a ausência 
referida, face a sua incompatibilidade com as provas colhidas nos autos. 
Foram apresentadas as contra-razões, 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 opinou pela 
“denegação do presente recurso, mantendo-se a sentença atacada e conseqüente 
absolvição da apelada”. (Fls. 200). 
Os autos, regularmente processados, vieram-me conclusos por distribuição. 
É o relatório. 
Ao eminente Juiz Revisor. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE (Relator): Assiste razão ao douto 
Procurador Regional Federal quando, em seu parecer de fls.196/200, opinou pela 
manutenção da decisão absolutória de primeiro grau, cuja fundamentação permito-me 
transcrever: 
 "1. Desprocede a pretensão do Ministério Público. 
2. A certidão de óbito (fls. 08) é, de fato, ideologicamente falsa, porque não se ajusta à 
realidade, tendo em vísta que absolutamente não ocorreu o óbito de seu esposo. 
3. No entanto, a ré, quando se dirigiu ao cartório do Distrito de Massapê, Município de 
Feira Grande, neste Estado, para requerer a susomencionada certidão, tinha a convicção 
de que seu marido se encontrava morto. conforme depoimento abaixo transcrito: 
 ‘... o seu marido se encontrava desaparecido da família, há mais de cinco anos, não 
tendo dado, ao longo desse período, qualquer noticia, levando os familiares e a acusada a 
crer que o mesmo se encontrava morto...’ (cf. fls.145). 
4. A motivação da acusada, para a realização da conduta supostamente delituosa foi a 
convicção de possuir um direito subjetivo, em face da realidade fática - ser viúva de 
alguém que, em vida, era segurado - a saber, o beneficio pensão por morte do segurado 
(cf. fls. 145/146). 
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5. A testemunha de acusação se limitou a confirmar a existência da fraude (fls. 
169/169v.). 
6. O próprio Ministério Público, nas alegações finais, pede a condenação da ré com o 
argumento abaixo transcrito: 
 ‘Ao ser interrogada em juízo, a denunciada confessou a prática de delito, esclarecendo 
que providenciou a certidão de óbito falsa mencionada na denúncia porque o seu marido 
se encontrava desaparecido dá família, há mais de cinco anos, sendo orientada no 
sentido de providenciar a certidão de óbito do esposo para requerer a pensão junto ao 
INSS’. (Cf. fls. 174). 
7. A conduta da ré, conforme descrita, constitui um erro de tipo, pois esta, ao dirigir-se ao 
cartório, tinha, como acima exposto, a certeza de que o seu marido já havia falecido e 
que, como a própria afirmou, em seu depoimento, comunicou ao oficial de registro que se 
tratava de ausência, não de morte (cf. fls. 146). 
8. Vê-se que o erro de tipo está configurado, pois a falsa representação da realidade ‘(...) 
faz o sujeito supor a ausência de elemento ou circunstância da figura típica incriminadora 
ou permissiva’, (Damásío E. de Jesus, Código Penal Anotado, p. 57). 
9. Desta forma, como a figura delituosa imputada à ré é o estelionato (art. 171, § 3º, do C. 
Penal), que supõe dolo especifico, e tendo o erro de tipo o condão de excluir o dolo, 
absolvo a ré por considerar a conduta da acusada atípica (...)”. 
Sendo assim, não obstante presentes os elementos objetivos do injusto configurado na 
exordial, o mesmo não se pode dizer do seu elemento subjetivo, sem o qual não há crime, 
vez que o dolo específico integra a própria conduta típica. 
Isto porque, tendo a apelada somente solicitado o benefício porque supôs que seu marido 
estivesse morto, sua conduta enquadra-se na figura penal descrita no art. 20 do Código 
Penal Brasileiro, senão vejamos: 
 “Art. 20 – O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de um crime exclui o dolo, mas 
permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. 
Descriminantes putativas 
 § 1º. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe 
situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena 
quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. 
(...)”.  
 Convém ponderarmos que o erro do tipo relevante e alcançado pela norma deste artigo 
20 é o essencial, ou seja, aquele cujo desconhecimento do sujeito recai sobre os próprios 
elementos constitutivos do injusto (objetivos, normativos ou subjetivos) ou sobre as 
circunstâncias do crime. 
Dessa maneira, o erro do tipo essencial somente beneficiará o agente se for inevitável – 
escusável, invencível -, isto é, quando o sujeito errou, apesar de ter tomado os cuidados 
objetivos devidos nas condições em que se encontrava. Por esta razão, não será 
responsabilizado nem por dolo nem por culpa. 
E, muito embora não tendo agido com dolo, se o engano do agente podia ser evitado, 
caso tivesse sido diligente com os cuidados normais exigíveis (erro de tipo inescusável), 
por inexistir o dolo, só será responsabilizado pelo resultado culposo, sendo o fato punível 
– também – a título de culpa. 
No presente caso, imputa-se à apelada a figura delituosa do estelionato (art. 173, § 3º, do 
CP), cujo elemento subjetivo exigido é o dolo específico, o qual indica o fim especial 
visado pelo agente de obter vantagem patrimonial ilícita, em prejuízo alheio. 
Imprescindível, portanto, seria que a acusada adequasse seu comportamento ao tipo 
penal tanto objetiva quanto subjetivamente descrito, estando presente e suficientemente 
comprovado o dolo específico manifestado pelo fim perseguido e consciente de agir, 
mediante fraude, para apoderar-se de vantagem ilícita, induzindo ou mantendo alguém 
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em erro. 
Todavia, em momento algum, nos autos, constata-se que a acusada agiu com a intenção 
de burlar a previdência social, visto que se apresentou ao oficial do cartório de registro e 
declarou estar certa da morte de seu marido, por este encontrar-se desaparecido há mais 
de cinco anos e sem dar qualquer notícia durante este período – comportamento nunca 
exercido por ele com quem fora casada mais de vinte anos -, o qual expediu a certidão de 
óbito sem nada questionar ou opor. 
Destarte, constitui-se erro sobre o tipo essencial e escusável a conduta da apelada que, 
supondo agir de pleno direito, requereu e obteve a pensão por viuvel por presumir a morte 
de seu cônjuge. Estando caracterizada a figura penal do art. 20 do CP, supracitada, 
exclui-se a tipicidade do fato pela ausência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 
171, § 3º. 
Ademais, não prevalece o argumento (fls. 189) do órgão ministerial de que se a ré tivesse 
envidado esforços, facilmente teria encontrado o suposto ausente, quando a própria 
Polícia Federal, para encontrá-lo, precisou empreender várias diligências (fls. 124). 
Como também não procede a alegação do douto Parquet Federal que descaracterizada 
estaria a ausência do marido da apelada, vez que, com a separação de fato do casal, 
cada um dos cônjuges constituiu lar diverso, em localidade, de igual modo, diferente (fls. 
188), passando, assim, cada qual a ter domicílio diverso. 
No que se refere ao domicílio, embora a lei substantiva civil tenha se valido do conceito 
de residência para definir domicílio - quanto ao ânimo do indivíduo de se fixar, 
permanecer em determinado local – com ela este não se confunde. Porquanto, não só se 
verifica o domicílio na residência da pessoa, sendo considerado, para tanto, também o 
lugar onde se exerce atividades habituais (arts. 32 e 33 do CC). Podendo, então, uma 
pessoa ter uma única ou várias residências e, ao mesmo tempo, vários domicílios. 
Portanto, não é pelo simples fato de estar o casal separado de fato que o domicílio de um 
deixa – necessariamente – de ser o do outro. E, mesmo que fosse, tal não seria a 
hipótese do caso em tela, porque, para a acusada, ela não estava separada de fato do 
seu esposo. Sob uma falsa percepção da realidade, acreditava que o mesmo encontrava-
se desaparecido e, em conseqüência, morto. 
Estatui o art. 463 do Código Civil Brasileiro que: 
 “Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio, sem que dela haja notícia, se não houver 
deixado representante, ou procurador a quem toque administrar-lhe os bens, o juiz, a 
requerimento de qualquer interessado, ou do Ministério Público, nomear-lhe-á curador”.  
 Com efeito, apesar de estar correta a afirmação do órgão ministerial de que para a 
declaração de ausência é necessário percorrer todo um procedimento judicial (fls. 189), 
não se verifica sutileza na argumentação da apelada.  
 Constata-se, na hipótese, uma coincidência entre o vocábulo ausência descrito no 
mencionado dispositivo legal – cuja acepção técnica é percebida como uma “situação de 
ignorância total do paradeiro de uma pessoa e de conseqüente impossibilidade de 
contacto com ela”¹ - e a ausência referida pela acusada. Sendo que esta emprega 
ausência no seu sentido mais simples, de desaparecimento, sem o revestimento formal 
exposto no artigo retro. 
Diante disso, não se pode atribuir tal cognição técnica à acusada por ser ela, além de 
leiga em conhecimentos jurídicos, idosa e analfabeta. Assim, evidenciado está que a ré 
não visava a declaração de ausência ao se apresentar ao oficial do cartório de registro 
declarando a certeza da morte do seu esposo. 
Se fôssemos acolher tal dedução ministerial, teríamos de auferir também a 
responsabilidade do oficial do cartório, que, diferentemente da apelada, deveria ter o 
conhecimento de jamais poder emitir uma certidão de óbito nas circunstâncias a ele 
expostas. 
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Outrossim, não procede o inconformismo do órgão ministerial. A decisão guerreada deu 
correto deslinde à demanda, uma vez que o conjunto probatório apresentou-se precário 
para ratificar a existência de dolo na conduta da acusada. 
Na espécie, não existindo o dolo, não se releva a culpabilidade, por também inexistir o 
próprio tipo penal, posto que o dolo integra a própria conduta. E, como o tipo inserido na 
denúncia não comporta a forma culposa não há que se falar em reprovabilidade da ação 
do agente, isto é, em culpabilidade. 
Este posicionamento consubstancia-se no seguinte ensinamento doutrinário: 
 “.... Ora, como já se viu do conceito de dolo (CP, art. 18, I), este compreende a vontade e 
a consciência de realizar o tipo penal. Assim, se o sujeito pensou em matar um animal 
mas, na verdade, estava matando um ser humano (‘alguém’) por erro, não tinha 
consciência de realizar o comportamento punível. Semelhantemente, se o agente se 
engana e leva embora a mala “alheia” em vez da própria, ele não tem consciência de 
estar subtraindo coisa ‘alheia’ móvel. É para regular tais hipóteses e outras semelhantes 
que este artigo 20 dispõe que o erro (engano, desconhecimento) sobre elemento 
constitutivo (seja elemento objetivo, normativo ou subjetivo) do tipo legal do crime (de sua 
descrição legal) exclui o dolo, mas permite a punição do crime culposo (CP, art. 18, II), se 
previsto em lei (CP, art. 18, parágrafo único). 
(...) 
 Como se anotou no estudo do dolo natural, segundo a doutrina finalista (CP, art. 18, I), 
não basta a prática de um fato típico e antijurídico para impor pena, sendo necessário, 
ainda, que fique provada a culpabilidade, ou seja, a reprovabilidade da conduta. Para que 
haja essa culpabilidade, é necessário: a) imputabilidade: capacidade psíquica de entender 
a ilicitude; b) possibilidade de conhecer a ilicitude: condições de perceber a ilicitude; c) 
exigibilidade de conduta diversa: possibilidade de exigir-se que o sujeito, nas 
circunstâncias em que o fato ocorreu, tivesse comportamento diferente. Por isso, o CP 
prevê causas de exclusão da culpabilidade, seja em razão da não imputabilidade (arts. 
26, 27 e 28 § 1º), seja em decorrência da impossibilidade de conhecer a ilicitude (art. 21 e 
parágrafo único). 
(...) 
 No erro sobre elementos do tipo (CP, art. 20), o engano recai sobre elemento do tipo 
penal e exclui o dolo. No erro sobre a ilicitude do fato (CP, art. 21), o engano incide sobre 
a ilicitude do comportamento do sujeito, refletindo na culpabilidade, de forma a excluí-la 
ou atenuá-la”. (Celso Delmanto, Código Penal Comentado, 3ª edição, pp. 34, 36 e 37). 
A douta Procuradora Regional da República nesta instância, tendo se inclinado para o 
mesmo posicionamento, trouxe no bojo de seu parecer (fls. 199 e 200), o seguinte 
entendimento doutrinário e jurisprudencial: 
 “‘Exige-se para exclusão da culpabilidade que o erro seja escusável, invencível, ou seja, 
que, pelas circunstâncias, o agente tenha sido levado ao equívoco’.(In Júlio Fabbrini 
Mirabete, Manual de Direito Penal, vol. I, Parte Geral, 8ª edição, fls. 197)”. 
‘EMENTA: Penal. Estelionato continuado. Percepção de pensão previdenciária em nome 
de pessoa já falecida. Ausência de dolo específico. 
- O tipo subjetivo do estelionato é o dolo, consistente na vontade livre e consciente de 
apoderar-se da vantagem que o agente sabe ser ilícita. 
- Tratando-se de delito praticado por pessoa idosa e analfabeta, inexistindo nos autos 
evidência conclusiva de que havia consciência da ilicitude da conduta e intenção 
manifesta de lesionar a previdência, deve ser mantida a sentença absolutória.  
- Apelação improvida’. 
(Juiz Ridalvo Costa, Jurisprudência dos TRF’s, 10ª edição, CD-ROM, Documento TR 
5000014311). 
‘EMENTA: Penal. Estelionato. Crime doloso. Erro de tipo. Confirma-se sentença 
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condenatória de que, à vista das provas encontradas nos autos, foi achado mediante 
fraude, obtendo para si ou para outrem vantagem ilícita. Ausente o nexo de causalidade 
subjetiva - o dolo -, confirma-se sentença absolutória em relação a quem não se houve 
com má-fé na obtenção de uma vantagem, ignorando sua origem ilícita’. (Grifos nossos). 
(Juiz Petrucio Ferreira, Jurisprudência dos TRF’s, 10ª edição, CD-ROM, Documento TR 
5000007394)”. 
De outra parte, a sentença hostilizada encontra esteio nas provas dos autos. Sendo 
prolatada com fundamento dentro de uma logicidade jurídica razoável, traz em seus 
excertos uma síntese bem-lançada e analisada das provas, concluindo que restou 
provada a conduta típica descrita objetivamente, mas não subjetivamente. 
Dessa forma, ante todos os seus fundamentos, não restando comprovado o elemento 
subjetivo (dolo específico) essencial para a configuração do delito insculpido na denúncia, 
excluída está a tipicidade da conduta, impondo-se a absolvição por se considerar atípíco 
o comportamento da apelada. 
Diante das considerações acima apresentadas, tendo por incensurável a sentença 
atacada, a qual perfilho, em todos os seus ângulos, nego provimento ao presente apelo, 
mantendo a decisão absolutória monocrática em sua integralidade. 
É como voto. 
¹ PRATA, Ana. Dicionário Jurídico, 3ª ed., .Livraria Almeida, p. 110. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL N. 1.862-PB 
Relator: O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Apelantes: JUSTIÇA PÚBLICA, VANDEMILSON URBANO FIGUEIRA DA SILVA E JOÃO  
  EUDES LUCAS DOS SANTOS 
Apelados:  OS MESMOS. 
Advogados: DRS. JORGE LUIZ CAMILO DA SILVA E OUTRO E GERSON BARBOSA DE 
SOUSA 

EMENTA: 
Penal e Processual Penal. Roubo. Envolvimento de policial militar. Incompetência da 
Justiça Federal e litispendência. Circunstâncias judiciais. Emboscada. Possibilidade de 
defesa. Atenuante inominada. Emprego de arma. Concurso de agentes. Aumento da 
pena. Progressão de regime. Impossibilidade. Prisão provisória. 
1. Rejeição das preliminares de incompetência da Justiça Federal e de litispendência. A 
primeira é de ser afastada ante o fato de haver o acusado – policial militar e autor 
intelectual do crime – desenvolvido sua participação no ilícito, no âmbito de residência 
particular, quando se encontrava na condição de civil; a última não ocorre, posto que o 
feito que está a tramitar na Justiça Castrense objetiva à apuração da responsabilidade do 
policial pela omissão durante o assalto à mão armada, e não o próprio roubo. 
2. Pedido de majoração das penas-base fixadas que se rejeita. As circunstâncias judiciais 
do artigo 59 do Código Penal Brasileiro não são, em sua totalidade, desfavoráveis aos 
acusados. Ademais, não foram as penas-base cominadas no mínimo legalmente previsto. 
3. Não incidência da agravante do artigo 61, inciso II, c, do Código Penal, dadas as 
amplas possibilidades de defesa por parte dos policiais que escoltavam o veículo 
assaltado. 
4. Incidência da causa de majoração de pena prevista no artigo 157, § 2o, incisos I a III, 
do CPB. Majoração em metade, e não em apenas um terço da pena, como decidido no 
Juízo a quo. Se o dispositivo determina a majoração da pena de um terço até metade e 
estando presentes, no caso, as hipóteses elencadas nos três incisos do parágrafo - 
emprego de arma, concurso de duas ou mais pessoas e conhecimento do fato de se 
encontrar a vítima em transporte de valores -, forçoso é majorar a pena no máximo 
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previsto eis que, majorá-la pelo mínimo importaria em nivelar por baixo situações com 
índice de gravidade bem diferenciado. 
5. Não incidência, no caso, do disposto no artigo 66 do Código Penal. Embora não se 
trate ali de faculdade do julgador, que está obrigado a reduzir a pena se estiver presente a 
atenuante inominada, não ocorreu, no caso vertente, a alegada atenuante de confissão de 
crime imputado a outrem. 
6. Sentença convincentemente fundamentada. Repúdio da afirmativa de que o ato 
sentencial se teria estribado em meras suposições ou conjecturas. 
7. A progressão de regimes somente beneficia aqueles que já estiverem a cumprir a pena 
imposta. A prisão preventiva, porque não representa cumprimento da pena, mas medida 
decretada para assegurar a aplicação da lei penal, não é alcançada pelas regras da 
progressão de regimes. 
8. Apelação do Ministério Público parcialmente provida, para aumentar em metade as 
penas impostas (artigo 157, § 2o, incisos I a III, do Código Penal); apelações dos 
acusados improvidas; requerimento de progressão de regime indeferido. 

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, rejeitar as 
preliminares e, no mérito, dar parcial provimento à apelação do Ministério Público Federal 
e negar provimento às apelações dos acusados, 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: Cuida-se de ação criminal onde figuram como 
acusados João Eudes Lucas dos Santos, Vandemilson Urbano Figueira da Silva (vulgo 
“Nem”), José Fagundes da Silva (conhecido por “Minovo”), Luiz Nestor Monteiro Paiva e 
Moisés Leite Ferreira, tidos como incursos, à exceção do último acusado, nas penas do 
artigo 157, § 2o, incisos I a III, c/c artigo 29, todos do Código Penal. O último acusado – 
Moisés Leite Ferreira – foi tido como incurso nas penas do artigo 180, § 4º, do mesmo 
diploma. 
Imputa-se aos acusados João Eudes, Vandemilson, José Fagundes e Luiz Nestor o roubo 
de nove mil reais, efetuado mediante emboscada e com a utilização de armas de fogo, na 
estrada que liga a BR-412 à cidade de Camalaú, no Estado da Paraíba. O dinheiro era 
transportado em automóvel da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e destinava-
se ao pagamento de benefícios do INSS. O acusado Moisés é apontado como 
responsável pela ocultação das armas utilizadas no crime, bem como daquelas que foram 
roubadas da escolta policial militar que acompanhava, em outro carro, o veículo que 
transportava os valores. 
Vandemilson, José Fagundes e Luiz Nestor são apontados como executores materiais do 
crime; a João Eudes, por seu turno, é imputada a autoria intelectual, sendo de se salientar 
que o mesmo João Eudes é policial militar e integrava a escolta que acompanhava o 
veículo onde se transportavam os valores. 
A ação foi ajuizada, inicialmente, perante o Juízo de Direito da Comarca de Sumé, o qual 
veio a se declarar incompetente (fls. 146), em virtude de se tratar de crime praticado 
contra bens de autarquia federal (artigo 109, inciso IV, da atual Carta Política). Remetidos 
os autos à Justiça Federal, foram ratificados, tão-somente, os atos não decisórios. 
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Na decisão de fls. 167/169, o MM. Juiz Federal revigorou o decreto de prisão preventiva 
dos acusados, expedido de antanho pelo Juiz de Direito da Comarca de Sumé. 
Às fls. 268 foi determinada a suspensão do processo, bem como do prazo prescricional, 
em relação a José Fagundes da Silva e Luiz Nestor Monteiro Paiva, em virtude de se 
encontrarem foragidos, com supedâneo no artigo 366 do Código de Processo Penal, 
recentemente alterado pela Lei nº 9.271, de 1996. 
Às fls. 260 usque 264, foi revogada a prisão preventiva de Moisés Leite Ferreira. 
Entendeu o douto Julgador a quo não mais persistirem os pressupostos legais para a 
medida, além de já se encontrar o acusado preso por tempo que, “brevemente, será 
quase igual ao da pena que porventura lhe venha a ser aplicada”. A sentença 
condenatória demora às fls. 379 usque 399. 
Afastaram-se, no r. decisum, as preliminares de incompetência e de litispendência, 
suscitadas pela defesa do acusado João Eudes (quanto à incompetência, sustentava o 
referido acusado que competente para o julgamento seria a Justiça Militar; sustentava-se, 
ainda, que deveria o feito ser extinto, em função do processo que já se encontrava em 
tramitação naquela Justiça especializada).  
 Ressaltou o ilustre Magistrado a quo, no que respeita às referidas preliminares, que: (a) 
seria competente para o julgamento a Justiça Federal, em razão de haver João Eudes 
sido acusado pela autoria intelectual do delito, ou seja, por algo efetuado no âmbito de 
residência particular, onde esteve o acusado atuando na condição de civil; (b) não haveria 
litispendência no que se refere ao processo em trâmite na Justiça Castrense, mercê de se 
apurar, ali, não o delito de roubo, mas a conduta omissiva do policial, que integrava a 
escolta armada e não reagiu, durante o crime, malgrado tivesse a obrigação de fazê-lo. 
João Eudes foi condenado à pena de 7 (sete) anos de reclusão e multa. Foram 
consideradas, na dosimetria da pena, a agravante de violação de dever inerente ao cargo 
(artigo 61, inciso II, alínea g, do Código Penal Brasileiro), e as circunstâncias especiais de 
aumento previstas nos incisos I a III, do § 2o, do artigo 157, do Estatuto Repressor. 
Vandemilson foi condenado à pena de 6 (seis) anos de reclusão e multa, tendo sido 
sopesadas, na dosimetria da pena, a atenuante de menoridade (artigo 65, inciso I, do 
Código Penal), e as circunstâncias especiais de aumento previstas nos incisos I a III, do § 
2o, do artigo 157 do mesmo diploma. 
Moisés Leite Ferreira, finalmente, foi condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, por 
força do artigo 180, § 4o, do CPB, e multa, logrando a suspensão condicional da pena 
(sursis) pelo prazo de dois anos. 
Inconformados, desafiaram recursos de apelação o Ministério Público, Vandemilson e 
João Eudes (recursos de fls. 405/408, 409/412 e 424/428, respectivamente). 
Bate-se o primeiro – o Ministério Público Federal – por que sejam majoradas as penas de 
João Eudes e Vandemilson. Argumenta-se: (a) as circunstâncias judiciais que cercaram o 
delito impõem fixação da pena-base em montante superior a cinco anos de reclusão; (b) 
porque se verificou, no caso vertente, a ocorrência das hipóteses previstas nos três 
incisos do § 2o do artigo 157 do CPB, não poderia ser a pena-base aumentada em 
apenas um terço (mínimo previsto); (c) há de incidir, em relação aos aludidos acusados, a 
agravante de uso de “recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido” 
(artigo 61, inciso II, alínea c, do Código Penal); (d) foi deveras reduzida a significação 
conferida, relativamente ao acusado João Eudes, à agravante de violação de dever 
inerente ao cargo. 
Vandemilson Urbano Figueira da Silva, por seu turno, recorre para que seja considerada a 
atenuante de confissão de crime imputado a outrem, com supedâneo no artigo 66 do 
Estatuto Repressivo. 
João Eudes, de sua vez, sustenta, em preliminar, a incompetência da Justiça Federal; no 
mérito, pugna pela sua absolvição, arvorado na falta de provas que amparem o decreto 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

condenatório. Argumenta-se haver o Julgador singular se baseado em meras conjecturas, 
suposições. 
Instada a apresentar parecer, manifestou-se a Procuradoria Regional da República, às fls. 
466 usque 480, pelo provimento do recurso do Parquet e pelo improvimento dos recursos 
dos réus. Salientou-se, no opinativo ministerial: (a) a competência para o julgamento em 
relação a João Eudes, haja vista se haver praticado o crime no meio civil, é da Justiça 
Federal; (b) as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, em sua maioria, apresentam-
se desfavoráveis aos acusados, devendo ser majoradas as penas-base aplicadas; (c) a 
causa especial de aumento prevista no artigo 157, § 2o, do Estatuto Repressivo, é de ser 
aplicada além do seu mínimo legal (que é de um terço); caso contrário, estar-se-ia 
nivelando por baixo situações com índice de gravidade bem diferenciado; (d) a atenuante 
de menoridade considerada em relação a Vandemilson deve prevalecer sobre qualquer 
agravante, mercê de sua ligação direta à personalidade do agente; por outro lado, a 
alegada atenuante de confissão de crime imputado a outrem é de ser afastada, por não 
se encontrar prevista no artigo 65 e por estar sua inclusão no artigo 66 sujeita ao livre 
convencimento do magistrado; (e) no que se refere a João Eudes, deve ser acrescida, à 
agravante de violação de dever inerente ao cargo, a agravante de emboscada (artigo 61, 
inciso II, c, do Código Penal); (f) admite-se a condenação de João Eudes com base no 
depoimento de uma única testemunha, por se encontrar tal prova em harmonia com os 
demais elementos colhidos na instrução do processo. 
Às fls. 493 e 494, demora requerimento de progressão de regime, da parte do acusado 
João Eudes Lucas dos Santos. Alega-se já haver sido cumprido 1/6 (um sexto) da pena 
cominada na sentença, de sorte a justificar a progressão para o regime aberto; opinou o 
Parquet Federal, às fls. 536/542, condensando-se o pronunciamento na ementa que se 
acha vazada nos seguintes termos: 
 “Execução Penal. Progressão de regime. Inadmissibilidade. Sentença condenatória em 
grau de recurso. Inocorrência do trânsito em julgado. Prisão preventiva. Manutenção. 
Condenado o réu a pena privativa de liberdade, e recomendando-se na sentença 
permaneça preso até o trânsito em julgado da decisão condenatória, e estando o 
processo em grau de recurso, inadmissível se torna pedido de progressão de regime, haja 
vista não se ter iniciado o cumprimento da pena, estando o acusado preso 
provisoriamente. 
Indeferimento do pedido pelo que se opina”. 
É o relatório. Ao em. Revisor. 

VOTO - PRELIMINAR 
 O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): Desmerecem prosperar as alegadas 
preliminares de incompetência da Justiça Federal e de litispendência, suscitadas pelo réu 
João Eudes Lucas dos Santos. 
Argumenta-se que competente para o julgamento do feito seria a Justiça Militar já que o 
fato imputado está subsumido à hipótese do artigo 9o, inciso II, alínea c, do Código Penal 
Militar; para maior comodidade, faço transcrever dito dispositivo legal: 
 “Art. 9º. Consideram-se crimes militares, em tempo de paz: 
 I – omissis; 
 II – os crimes previstos neste código, embora também o sejam com igual definição na lei 
penal comum, quando praticados: 
 a) e b) omissis; 
 c) contra militar em formatura, ou durante o período de prontidão, vigilância, observação, 
exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras;...” 
 Não vislumbro possibilidade de efetuar o enquadramento do delito praticado no citado 
cânone da lei penal militar. 
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O que se imputa a João Eudes Lucas dos Santos é a autoria intelectual do crime 
perpetrado.  
 Conforme os elementos probatórios constantes dos autos, teria o referido apelante 
tramado o crime e planejado, junto com seus comparsas, todos os detalhes da operação 
(saliente-se que foi até combinado que, se preciso fosse e para dar maior realidade à 
farsa, disparasse Nestor um tiro contra um dedo de João Eudes). 
Os ajustes do ilícito, não há dúvida, foram realizados quando se encontrava João Eudes 
fora de seus serviços de policial militar. A autoria intelectual do crime (o que, reinsisto, 
atribui-se a João Eudes) desenvolveu-se, como bem destacado no Juízo planicial, no 
âmbito de residência particular, quando se encontrava o apelante na condição de civil. 
A competência da Justiça Federal para o julgamento, destarte, faz-se evidente. Trago à 
baila, a propósito, os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça – STJ: 
 “Processual Penal. Homicídio. Militar. 
Competência. Cabe à Justiça Comum o processo e julgamento por crime cometido por 
militar fora de serviço”.  
 (CC nº 95.0071106-0/DF, Rel. Min. José Dantas, in DJ 19.05.97). 
“Processual Penal. Conflito de competência. Justiça Castrense e Justiça Comum. Crime 
perpetrado por militares fora do estabelecimento de serviço, com abandono de posto. 
I - O simples fato de os acusados encontrarem-se engajados no serviço militar e terem 
praticado crime com fardamento oficial não tem o condão de determinar a competência da 
justiça castrense. 
II - Com o abandono do posto, perde-se a condição de militar, e se está sujeito à 
legislação penal comum. 
III - Competência do juízo comum suscitado”.  
 (CC 8193/RS, Rel. Min. Adhemar Maciel, julg. 03.08.95, in DJ 11.09.95, p. 28778). 
A preliminar de litispendência, da mesma forma, merece ser afastada. 
O feito que está a tramitar na Justiça Castrense visa à apuração da responsabilidade de 
João Eudes pela conduta omissiva durante o roubo. Não se apura, naquela Justiça 
especializada, a responsabilidade pelo próprio roubo.  
 As acusações, cumpre observar, são completamente distintas. Na Justiça Militar, 
objetiva-se averiguar o descumprimento de funções (conduta omissiva), ou seja, se 
poderia João Eudes reagir, quando estava obrigado a tanto; na Justiça Federal, de outra 
banda, apura-se a responsabilidade pelo delito capitulado no artigo 157, § 2o, do Estatuto 
Repressivo. 
A litispendência não ocorre, à vista da diversidade dos fatos e acusações apuradas. 
Rejeito, destarte, as preliminares argüidas. 

VOTO - MÉRITO 
 O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): Examino, inicialmente, o recurso 
desafiado pelo Parquet Federal. 
Roga-se por que sejam majoradas as penas de João Eudes e Vandemilson. Argumenta o 
Ministério Público Federal: (a) as circunstâncias judiciais que cercaram o delito, referidas 
no artigo 59 do Código Penal, impõem fixação da pena-base em prazo superior a cinco 
anos de reclusão; (b) porque verificadas, no caso sub examine, as hipóteses previstas 
nos três incisos do § 2o do artigo 157 do CPB, não poderia ser a pena-base aumentada 
em apenas um terço (mínimo previsto), mas em metade; (c) há de incidir, em relação aos 
aludidos acusados, a agravante encartada no artigo 61, inciso II, alínea c, do Código 
Penal (uso de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido); (d) foi 
deveras reduzida a significação atribuída, relativamente ao acusado João Eudes, à 
agravante de violação de dever inerente ao cargo. 
Examino, inicialmente, o argumento relativo à majoração da pena-base fixada para os 
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acusados João Eudes e Vandemilson. Salienta-se que as circunstâncias judiciais, a que 
se reporta o artigo 59 do Código Penal, são, em sua maioria, desfavoráveis aos mesmos, 
a justificar fixação da pena-base em montante superior aos 5 (cinco) anos determinados 
no MM. Juízo a quo. 
Penso, consignando o mais acendrado respeito aos entendimentos dissonantes, deva ser 
afastado o aduzido argumento; confira-se, a propósito, o inteiro teor do citado artigo 59 do 
CPB: 
 “Art. 59. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à 
personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem 
como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente 
para reprovação e prevenção do crime: 
 I – as penas aplicáveis dentre as cominadas;...” 
 Examinemos as aduzidas circunstâncias, de modo a verificar se é necessário o aumento 
da pena-base requerido pelo Parquet... A primeira circunstância mencionada no 
dispositivo é a culpabilidade, vale dizer, o grau de culpa (ou dolo) verificados na prática do 
delito. 
Conforme restou evidenciado, no caso sob enfoque, agiram os delinqüentes com dolo 
direto (determinado), tendo em vista a perfeita correspondência entre o resultado atingido 
e os fins colimados pelos mesmos. 
A segunda circunstância judicial do artigo – os antecedentes – compreende, segundo 
escólio já consagrado de E. Magalhães Noronha 1, tanto os bons como os maus 
antecedentes, “tanto os judiciais como os extrajudiciais. Aprecia-se, assim, o fato de haver 
o réu sido condenado anteriormente (abstraída a reincidência), de terem existido outros 
processos contra ele, de estar sendo processado por mais delitos etc. Além disso, é 
mister ser examinada sua conduta de pai, esposo, filho, amigo etc., ou seja, o 
comportamento familiar e social. É a vida pregressa ou anteacta que deve ser 
investigada”. 
Tal circunstância, diversamente do que se faz alegar na apelação do Parquet (onde se diz 
pesarem todas as circunstâncias em desfavor dos acusados), é favorável aos mesmos. 
Deveras, conforme as folhas de antecedentes que demoram às fls. 364 usque 370 do 
processado, não existem, além do presente, quaisquer outros processos ou 
procedimentos criminais instaurados contra os réus. 
Ademais, fizeram-se juntar abaixo-assinados dos integrantes das comunidades dos 
acusados, todos atestatórios da boa conduta social dos mesmos. 
Às fls. 293/300, afirma-se, em relação a Vandemilson, ser o mesmo um “cidadão 
trabalhador na agricultura, cumpridor de seus deveres e bom filho”. Acrescenta-se ter o 
aduzido réu um “ótimo comportamento comunitário no meio em que reside”. 
Em relação a João Eudes, atesta-se, às fls. 222/230, a respeito de “todo seu 
comportamento ótimo que convive no meio desta sociedade”. 
Depreende-se, portanto, que os antecedentes dos acusados refletem, não um passado 
nebuloso e delinqüente, mas uma vida em meio de trabalhadores e pessoas 
comprometidas com a moral da comunidade. 
Os comentários acerca da conduta social dos agentes (terceira circunstância mencionada 
no artigo 59) imbricam-se com tudo o que foi dito acerca dos antecedentes dos mesmos. 
Toante à personalidade dos agentes, é o seguinte o que se colhe dos depoimentos 
testemunhais produzidos: sobre João Eudes, fez-se afirmar, às fls. 291 do processado, 
ser o mesmo “uma pessoa alegre, comunicativa e pacata”; às fls. 330, outrossim, afirmou 
outra testemunha que João Eudes é “pessoa honesta, trabalhadora, sendo muito 
dedicado à família”. Acerca de Vandemilson, falou-se que o mesmo “é uma pessoa boa, 
trabalhadora e estudiosa”. 
À vista dos depoimentos testemunhais referidos, conclui-se ser a personalidade dos 
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agentes circunstância a ser considerada positivamente em relação aos mesmos. 
Já os motivos, circunstâncias e conseqüências do crime apresentam-se, ao meu sentir, 
como circunstâncias desfavoráveis aos acusados. 
O motivo da realização do crime, restou evidenciado, foi, tão-somente, a obtenção de 
dinheiro fácil. As circunstâncias que o cercaram demonstram a premeditação do delito (os 
agentes Vandemilson, José Fagundes e Luiz Nestor, seguindo as instruções do autor 
intelectual do crime, João Eudes, armaram a emboscada para surpreender o veículo da 
ECT, cuja procedência, destino e conteúdo já conheciam). Referidos agentes, inclusive, 
portavam armas para o sucesso da empreitada. Cumpre destacar, ademais, em relação a 
João Eudes, ser o mesmo um dos policiais militares que integravam a escolta do 
automóvel.  
 Relativamente às conseqüências do crime, é de ser destacado que os valores contidos 
no automóvel abordado pelos agentes destinava-se ao pagamento de benefícios da 
Previdência Social. 
Do exposto se infere, portanto, que as circunstâncias judiciais não são de todo 
desfavoráveis aos acusados. A pena-base, ao meu sentir, e à luz do que restou 
salientado, foi adequadamente eleita. 
Argumenta o Ministério Público/apelante, ainda, que há de incidir, em relação aos 
acusados, a agravante encartada no artigo 61, inciso II, alínea c, do Código Penal (uso de 
“recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido”); não entendo que deva 
ser aplicada tal agravante. 
Os meios utilizados para a consecução do crime não tornaram impossível a defesa do 
ofendido. 
De se observar que, embora tenham os agentes se valido de uma espécie de emboscada, 
havia condições de defesa, já que o veículo em que eram transportados os valores 
achava-se sob escolta policial. 
Os policiais, que acompanhavam o veículo onde se transportava o numerário, apenas não 
reagiram em virtude de haver João Eudes (autor intelectual do crime e integrante da 
escolta de policiais militares) gritado “não atire, pelo amor de Deus!”. 
Confira-se, a propósito, o seguinte excerto do depoimento da testemunha Antônio Paulino 
da Silva (às fls. 287): 
 “Que é reformado da Polícia Militar e exerce a função de Delegado da Polícia Civil em 
Camalaú-PB; que no dia do assalto estava na Companhia da PM em Monteiro-PB, para 
pegar uma carona no comboio que iria transportando valores para Camalaú-PB (...); que o 
depoente estava no veículo de trás, que transportava a escolta policial; que levava na 
mão um revólver calibre 38 com o qual poderia ter reagido ao assalto; que o depoente 
ainda pensou em reagir, pois o veículo em que seguia foi abordado por um único 
assaltante, cuja arma estava dirigida para o próprio carro e não para os passageiros; que 
o assaltante não teria condições de reagir a um disparo feito pelo depoente; que o 
depoente foi surpreendido com um grito do soldado João Eudes, que disse: ‘não atire, 
pelo amor de Deus’; que não havia nenhum assaltante abordando ou apontando arma 
para o soldado João Eudes (...); que a denúncia está equivocada, ao afirmar que o carro 
do dinheiro tinha sido abordado por um assaltante e o da escolta policial por dois 
assaltantes, pois o que ocorreu foi justamente o inverso;...” (grifei). 
É de ser afastada, destarte, a agravante do artigo 61, inciso II, c, do Código Penal, dadas 
as amplas possibilidades de defesa por parte dos policiais que acompanhavam o veículo 
assaltado. 
Existe, quanto ao acusado Vandemilson, mais uma outra razão para que seja repelida a 
indigitada circunstância agravante. 
O referido acusado, quando da prática do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos, fato 
que acarretou a incidência da atenuante do artigo 65, inciso I, do Código Penal em vigor. 
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É de se invocar, em relação ao mesmo, portanto, o teor do artigo 67 do Estatuto 
Repressivo, in verbis: 
 “Art. 67. No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite 
indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam 
dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência”. 
A menoridade de Vandemilson, na data do fato, ao meu sentir, constitui circunstância 
preponderante, tal como se faz vazar no citado preceito da lei penal, razão por que é de 
ser afastada quanto ao mesmo, com maior razão, a agravante do artigo 61, II, c, do 
Estatuto Repressor. 
Sustenta o Ministério Público, outrossim, que foi deveras reduzido o peso dado, 
relativamente ao acusado João Eudes, à agravante de violação de dever inerente ao 
cargo. 
O MM. Juiz a quo, ao sentenciar, fixou a pena-base em cinco anos e majorou-a em três 
meses, mercê da citada agravante (violação de dever inerente ao cargo). 
Discordo, data maxima venia, que tenha sido reduzido o “peso” dado à pré-falada 
agravante; por sinal, não foram trazidos com a apelação fundamentos que justificassem 
um maior aumento da reprimenda que o já determinado no provimento sentencial. 
Bate-se o Parquet apelante, finalmente, por que sejam aumentadas pela metade as penas 
cominadas, à vista do § 2o do artigo 157 do Estatuto Repressor, o qual a seguir se 
transcreve: 
 “§ 2º A pena aumenta-se de um terço até metade: 
 I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma; 
 II – se há o concurso de duas ou mais pessoas; 
 III – se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal 
circunstância”. 
O MM. Juiz monocrático, em atenção ao citado preceito, aumentou as penas cominadas 
em apenas um terço; irresignado, argumenta o Ministério Público que, havendo ocorrido 
as hipóteses previstas nos três incisos do § 2o, é de ser aumentada a pena em metade, e 
não no mínimo estabelecido. 
Penso merecerem prosperar as razões do Parquet apelante neste particular aspecto; com 
efeito, se o dispositivo determina a majoração da pena de um terço até metade, e se 
presentes, no caso, as hipóteses elencadas nos três incisos do parágrafo (emprego de 
arma, concurso de duas ou mais pessoas e conhecimento do fato de se encontrar a 
vítima em transporte de valores), força é majorar a pena no máximo previsto, ou seja, em 
metade. 
A majoração da pena no seu mínimo, como salientado no opinativo ministerial, importaria 
em nivelar por baixo situações com índice de gravidade bem diferenciado. 
A propósito, confira-se a seguinte ementa do Tribunal Regional Federal da 3a Região: 
 “Apelação Criminal. Roubo qualificado praticado contra a Caixa Econômica Federal. Não 
aplicação do princípio da identidade física do juiz. Pena fixada acima do mínimo legal, 
embora seja o réu tecnicamente primário, em face das circunstâncias judiciais. 
Possibilidade de aumento da pena-base em metade, em decorrência da presença de 
duas causas de aumento de pena. Impossibilidade de fixação da pena de multa abaixo do 
mínimo legal. 
I - Réu condenado pela prática do crime tipificado no artigo 157, par. 2º, incisos I e II, do 
Código Penal, à pena de doze anos de reclusão. 
II - Inexistência de irregularidade no processo, por não ter o réu se manifestado na fase 
do art. 499 do CPP, se o mesmo foi regularmente intimado. 
III - Não aplicação do princípio da identidade física do juiz no processo penal, 
considerando ter o juiz condições de sentenciar, mesmo sem ter colhido prova 
testemunhal. 
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IV - Admissibilidade do aumento da pena-base em metade, em decorrência da presença 
das qualificadoras do artigo 157, par. 2º, incisos I e II. 
V - Impossibilidade de fixação da pena de multa abaixo do mínimo legal - 1/30 do salário 
mínimo, em virtude da má situação financeira do réu. 
VI - Prova dos autos considerada idônea e robusta para o decreto condenatório. 
VII - Precedentes jurisprudenciais do STF e TACRIM - SP. 
VIII - Improvido o recurso do apelante”.  
 (ACR nº 12225/SP, Rel. Juiz Oliveira Lima, julg. 09.09.97, DJ 07.10.97, p. 82499 – grifei.) 
 Na hipótese de que cuida a ementa susotranscrita, observe-se, majorou-se a pena, pela 
metade, face à presença de apenas duas das hipóteses previstas no parágrafo. No caso 
sub examine, conforme adrede ressaltado, presentes se encontram três das hipóteses, a 
justificar, com maior razão, o aumento de pena pretendido. 
Passo ao exame do apelo desafiado por Vandemilson Urbano Figueira da Silva, o qual 
recorre para que seja considerada a atenuante de confissão de crime imputado a outrem, 
com supedâneo no artigo 66 do Estatuto Repressivo. 
O artigo 66 do Código Penal Brasileiro, a que se fez menção, preceitua: 
 “A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou 
posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei”. 
Diversamente do que se fez deduzir no opinativo ministerial, ensinam os doutrinadores 
que o “poderá”, constante do dispositivo, não significa faculdade do julgador, vale dizer 
que, em se deparando o mesmo com uma circunstância relevante, a exemplo da 
confissão de crime imputado a outrem, veja-se obrigado a atenuar a pena imposta.2 
Cumpre observar, entretanto, que não se cuidou, no caso vertente, de confissão de crime 
imputado a outrem. 
Com efeito, não se havia responsabilizado, antes do interrogatório de Vandemilson, 
qualquer outra pessoa pela prática do crime. É dizer, a autoria do delito não era imputada 
a outrem, antes do depoimento de Vandemilson. 
Por tal razão, não vejo como possam prosperar as razões recursais do referido acusado. 
Examino, por derradeiro, a apelação de João Eudes Lucas dos Santos, o qual pugna pela 
absolvição, arvorado na ausência de provas que amparem o decreto condenatório. 
Argumenta-se haver o Julgador singular se baseado em meras conjecturas, suposições. 
Aduz-se, ainda, que não poderia o Magistrado fundamentar a condenação no depoimento 
de uma única testemunha, sobretudo se dita testemunha era co-réu no processo. 
Com relação ao fato da existência de uma única testemunha, é óbice que não mais 
encontra guarida em nossos pretórios. Trago à colação, neste tocante, a seguinte ementa 
do Tribunal Regional Federal da 3ª Região: 
 “Penal. Nulidade. Inexistência no caso de atos processuais com excesso de prazo. 
Suficiência de prova na oitiva de uma testemunha. Competência do juiz de cognição em 
fixar o regime inicial da pena. 
I - Descabe o pedido de anulação do processo em face do excesso de prazo, uma vez 
que esta questão ensejaria, quanto muito, apenas a concessão de liberdade provisória. 
ademais, superado o eventual excesso, em razão de força maior, com a prolação da 
sentença. 
II- É válida a prova de testemunha única, estando em desuso o prolóquio testis unus testis 
nullus. 
III - Ao juiz de cognição compete somente fixar o regime inicial de cumprimento de pena, 
cabendo ao juiz da execução decidir sobre a progressão ou não do regime”.  
 (ACR nº 75967/SP, Rel. Juiz Domingos Braune, julg. 27.06.95, DJ 13.09.95, p. 60966 – 
grifei.) 
 É de ser afastada, ademais, a argumentação de que haveria o MM. Julgador a quo 
decidido com base em meras conjecturas. A r. sentença, ao contrário, é convincente em 
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sua fundamentação, da qual, inclusive, adoto as seguintes conclusões como razões de 
decidir, no que concerne ao improvimento do recurso: (a) o fato de ser Vandemilson a 
única testemunha para a acusação de João Eudes não implicava na impossibilidade de 
condenação deste, pois o valor probante do depoimento daquele “somente seria afetado 
se em desconformidade com as demais provas produzidas”; (b) para que o valor do 
depoimento do co-réu pudesse ser mitigado, “seria necessário que, do seu teor, pudesse 
advir alguma vantagem para o acusador” (vantagem esta, no caso, inexistente); (c) o fato 
de a mãe de Vandemilson não se recordar de ter sido o seu filho procurado por João 
Eudes deve-se à avançada idade e à simplicidade da mesma, aliadas ao decurso de 
longo tempo entre os acontecimentos em discussão e o depoimento prestado em juízo; de 
se ressaltar, ademais, que, ao depor na Polícia, logo após o assalto, afirmou que João 
Eudes estava, efetivamente, no carro que parou em frente à sua casa alguns dias após o 
crime; (d) é impossível que o encontro de Vandemilson, no centro de Monteiro, tenha sido 
com Nestor, e não com João Eudes, tendo em vista já se encontrar aquele (refiro-me a 
Nestor) foragido à época; (e) o réu Moisés reconheceu que soube por informações do 
próprio Vandemilson que fora João Eudes quem planejara o assalto; (f) o próprio João 
Eudes se contradisse em seus depoimentos – afirmou, inicialmente, que nunca tivera 
contato com o acusado João Fagundes da Silva, confessando, posteriormente, que já o 
conhecia; (g) não poderiam os executores do crime saber a que horas passaria o veículo 
conduzindo o dinheiro, se terceira pessoa não os houvesse informado, precisamente, a 
que horas seguiria o comboio; (h) não foi Vandemilson o único a atribuir a autoria 
intelectual do delito a João Eudes; o menor Ricardo Galdino da Silva, hoje foragido, ao 
prestar depoimento na Delegacia de Sumé, afirmou ter conhecimento de que João Eudes 
participara do assalto; (i) a atitude passiva de João Eudes durante o crime leva a concluir 
pela sua participação no mesmo, ilação que se robustece com o depoimento de Antônio 
Paulino da Silva (já transcrito), segundo o qual teria João Eudes gritado “não atire, pelo 
amor de Deus”; (j) que o normal seria concentrarem os assaltantes sua atenção no carro 
da escolta; no caso em exame, diversamente, apenas um assaltante permaneceu 
apontando a sua arma, sem maior convicção ou ênfase, na direção ao carro da escolta, 
enquanto os outros dois cuidavam do veículo onde se transportavam os valores (a única 
conclusão a que se pode chegar é de que houvesse um policial garantindo a neutralidade 
da escolta); (l) o próprio João Eudes afirmou que teria procurado Nestor, não o 
encontrando, todavia. 
Tais fundamentos demonstram, à saciedade, o envolvimento de João Eudes no crime 
perpetrado. 
Penso deva ser indeferido, por fim, o requerimento estampado às fls. 493/494, do 
interesse de João Eudes. 
Pugna-se pela progressão de regime – do semi-aberto para o aberto – sob a alegação do 
cumprimento de mais de um sexto da pena; a pretensão estriba-se no artigo 112, c/c 
artigo 114, ambos da Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210, de 1984); ora bem, não está 
o requerente, ainda, a cumprir a pena imposta. 
Deveras, cuida-se, ainda, de prisão provisória, decretada preventivamente, para 
assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal. 
A progressão de regime – não há dúvidas – somente beneficia aqueles que, efetivamente, 
já estiverem a cumprir a pena imposta, o que – reinsisto – não é o caso. 
Observe-se, a propósito, a redação do artigo 112 da Lei nº 7.210, de 1984, invocado pelo 
requerente: 
 “Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva, com a 
transferência para regime menos rigoroso, a ser determinado pelo juiz, quando o preso 
tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e seu mérito indicar a 
progressão”. (Grifei). 
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Observe-se que o dispositivo trata da execução da pena. No caso sob enfoque, 
diversamente, não se está, ainda, a cumprir a pena privativa de liberdade; trata-se, ainda, 
de prisão provisória, não alcançada pelas regras da progressão de regimes. 
Forrado nessas razões, dou parcial provimento à apelação do Ministério Público Federal, 
para aumentar em metade as penas impostas (artigo 157, § 2o, incisos I a III, do Código 
Penal), e negar provimento às apelações dos acusados. Indefiro, ainda, o requerimento 
de progressão de regime formulado por João Eudes Lucas dos Santos. 
É como voto. 
¹ In Direito Penal, vol. I, 24ª edição, Saraiva, p. 240. 
² Confira-se, a este respeito, Damásio de Jesus, Código Penal Comentado, 6ª edição, Saraiva, p. 
184. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL N. 1.936-PE 
Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: JUSTIÇA PÚBLICA 
Apelados: ANTÔNIO LIBÂNIO DO NASCIMENTO, PAULO HERMÍNIO MESQUITA, 
ANTÔNIO  
  HENRIQUE BARBOSA E MANOEL DELFINO DE FREITAS  
Advogado: DR. CÍCERO JOSÉ MARTINS DA SILVA (APDOS.) 

EMENTA:  
Penal. Processual Penal. Obtenção de benefício do FGTS por diretores de sindicato como 
se empregados fossem. Contrato de trabalho inexistente. CTPS subscrita com dados 
verdadeiros acerca da situação dos denunciados. Inexistência de falsidade ideológica. 
Manutenção da sentença absolutória. 
1. Obtenção de beneficio do FGTS por diretores de sindicato como se empregados 
fossem. Contrato de Trabalho inexistente. 
2. Os dados lançados na CTPS traduzem legitimamente a situação funcional dos 
denunciados, sendo assim, em nada se identifica nem a perfeição da parte dos réus de 
qualquer tipo penal, afastado que resta o falso na conduta dos mesmos, bem como não 
há que se falar em prejuízo algum para o próprio sistema do FGTS. 
3. Manutenção da sentença absolutória. 
4. Apelação improvida. 

ACÓRDÃO 
 Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade de votos, negar 
provimento à apelação, nos termos do voto do 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: Cuida-se de apelação interposta pelo 
Ministério Público Federal contra a sentença de fls. 337/338, que julgou improcedente a 
denúncia de fls. 03/05. Expõe que os apelados foram denunciados como incursos no art. 
299 do CPB que, na qualidade de diretores do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Moreno, com a intenção de auferirem o depósito do FGTS, fizeram anotações de falsos 
contratos de trabalho em suas CTPS. Aduz o apelante merecer reforma a sentença 
guerreada, visto que o falso praticado pelos apelados não foi a declaração da função de 
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diretores do sindicato, de fato exercida, mas a anotação de contrato de trabalho 
inexistente, com fim de auferir vantagem ilícita. Observa que caberia ao MM. Juiz ter 
promovido a correção do libelo, vez que a conduta praticada pelos apelados é a descrita 
no art. 171 do CPB, tendo o crime de falso sido absorvido pelo estelionato, segundo a 
jurisprudência. 
Contra-razões apresentadas (fls. 177).  
 Estes AA. seguiram ao Revisor. 
É o relatório. 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Trata-se de apelação criminal 
interposta pelo MPF contra sentença da lavra do MM. Juiz Francisco Cavalcanti, da 5ª 
Vara Federal, neste Estado, que, julgando improcedente a ação penal, preferiu sentença 
absolutória, com esteio no art. 386, III, do CPB, absolvendo os réus, ora apelados, 
Antônio Libânio do Nascimento, Paulo Hermínio Mesquita, Antônio Henrique Barbosa e 
Manoel Delfino de Freitas da imputação da prática do tipo do art. 299 do CPB. 
Segundo narra a denúncia de fls. 03/05: 
 “1 – O denunciado Antônio Libânio do Nascimento ajuizou ação trabalhista contra o 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Moreno, pleiteando verbas trabalhistas, inclusive o 
FGTS.  
 2 - Em verdade, como bem concluiu a respeitável sentença, de 13.08.1990, da 2ª 
JCJ/Jaboatão, tal ação era uma farsa, pois o denunciado Antônio Libânio não era 
empregado do mencionado sindicato, sendo eleito em 1987, para compor sua diretoria, 
exercendo assim um mandato.  
 3 - A carteira de trabalho que o denunciado Antônio Libânio apresentou em Juízo foi 
assinada, com sua permissão, pelo denunciado Paulo Hermínio Mesquita, presidente do 
sindicato, desde 09.05.1987. O objetivo do denunciado Paulo Hermínio Mesquita era, com 
a assinatura dessa e de outras carteiras de trabalho, poder permitir aos diretores do 
sindicato auferir os benefícios do FGTS, como se empregados fossem, para que esses 
não saíssem "de mãos abanando do cargo", ao término da gestão.  
 4 - Da mesma maneira, os denunciados Antônio Henrique Barbosa, integrante da 
diretoria do sindicato, no exercício de 1987/1990, e ainda Manoel Delfino de Freitas, 
também componente daquela diretoria, permitiram que suas carteiras fossem assinadas 
por Paulo Hermínio Mesquita, sem que tivessem vínculo empregatício com aquela 
instituição". 
Assim se houve o MM. Juiz ao proferir a sentença ora atacada: 
 "O que se expressa nos documentos dos acusados (CTPS) é o que de fato ocorria: 
serem diretores do sindicato. O fato é verdadeiro. Não há tipo penal, muito menos doloso. 
Observe-se na própria petição inicial do processo trabalhista ajuizado perante a JCJ de 
Jaboatão que Antônio Libânio do Nascimento não negou ser diretor do sindicato (e o era), 
apenas entendeu que em tal condição teria direito a verbas trabalhistas (fls. 11). A 
natureza jurídica da relação dos acusados para com o sindicato não foi omitida”. 
A ilustre representante da Procuradoria Regional da República apresentou, em seu 
parecer, às fls. 182, as seguintes conclusões: 
 "... que inexiste nos autos prova de qualquer lesão ou dano sofrido pelo Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço, ou pela Caixa Econômica Federal, empresa pública 
federal, que o gerencia, em virtude da conduta dos apelados. Aliás, sobre isso 
poderíamos até acrescentar que o Regulamento do FGTS, baixado pelo Decreto Federal 
nº 99.684, de 08.11. 90, estabelece, em seu artigo 8º e parágrafo único, que: “As 
empresas sujeitas ao regime da legislação trabalhista poderão equiparar seus diretores 
não empregados aos demais trabalhadores sujeitos ao regime do FGTS. Parágrafo único. 
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Considera-se diretor aquele que exerça cargo de administração previsto em lei, estatuto 
ou contrato social, independentemente da denominação do cargo”.  
 Tal permissão legal afasta qualquer ilicitude penal na conduta dos réus, vez que, 
objetivando a reclamação trabalhista a que se refere a denúncia a percepção da parte dos 
reclamantes de parcelas do FGTS a que faziam jus em razão do exercício da diretoria 
sindical, situação esta declinada naquela própria ação, em nada se identifica nem a 
perfeição da parte dos réus de qualquer tipo penal, afastado que resta o falso na conduta 
dos mesmos, bem como não há que se falar em prejuízo algum para o próprio sistema do 
FGTS. 
Sem merecer oitiva o parecer da Procuradoria Regional Federal no tocante à 
incompetência da Justiça Comum Federal, que se firmou no momento em que a denúncia 
atribuiu aos réus crime contra o sistema do FGTS. 
Com tais considerações, nego provimento à apelação do MPF, para manter a sentença 
em todos os seus termos. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL N. 1.952-PE 
Relator: O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Apelante: JUSTIÇA PÚBLICA 
Apelados: JOAQUIM FRANCISCO DE MORAES ANDRADE E ABDIAS CAVALCANTI DE 
ARAÚJO 
Advogados: DRS. EURÍPEDES TAVARES DE MELO FILHO E OUTROS E NORMAN SAINT  
  JOHN FELLOWS (APDOS.) 

EMENTA: 
Penal e Processual Penal. Decisão monocrática proferida após a sentença. Nulidade. 
Prescrição retroativa. Termo final. Condutas culposas. Crimes punidos apenas a título de 
dolo. Improvimento do apelo. 
1. É de ser reconhecida a nulidade da decisão monocrática de fls. 464 dos autos, através 
da qual se atendeu o requerimento de um dos réus, decretando a extinção da 
punibilidade, em seu favor, pelo decurso do prazo prescricional. A uma, porque não 
detinha o Juiz singular competência para tanto (depois de proferida a sentença, esgota o 
Juiz a sua função no processo, não podendo inovar, salvo nas hipóteses de embargos 
declaratórios e de correção de erro material); a duas, porque não se verificou, 
efetivamente, o decurso do lapso prescricional. 
2. A prescrição da pretensão punitiva do Estado, na sua modalidade de prescrição 
retroativa (artigo 110, §§ 1º e 2º, do Código Penal Brasileiro), tem como marco interruptivo 
da fluência do prazo a publicação da sentença. Não se trata, todavia, da publicação no 
Diário Oficial, mas da publicação em cartório, a qual independe de efetiva intimação às 
partes. 
3. Absolvição de dois dos acusados que se mantém. Embora tenham os mesmos agido 
imprudentemente, infere-se de seus depoimentos que não tiveram qualquer participação 
dolosa na fraude perpetrada contra a Previdência. E, porque os crimes de estelionato e 
falsidade ideológica não são punidos a título de culpa, força é manter a absolvição dos 
mesmos. 
4. Apelação improvida.  

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 à apelação, nos termos do relatório, voto do Juiz relator e notas taquigráficas 
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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: Trata-se de ação criminal onde figuram como 
acusados Severino Ribeiro, Pedro Clodoaldo da Silva (vulgo “Pedro Serra”), Abdias 
Cavalcanti de Araújo e Joaquim Francisco de Morais, tidos como incursos no artigo 171, § 
3o, do Código Penal, à exceção do último acusado, que é tido como incurso no artigo 299 
do mesmo diploma. 
Narra-se, na peça acusatória de fls. 2 a 4 do processado, que, no ano de 1990, o acusado 
Severino Ribeiro deu entrada em pedido de aposentadoria de trabalhador rural, na cidade 
de Macaparana/PE. 
Ocorre que, pelo fato de não preencher os requisitos para a obtenção da aposentadoria, 
mormente o que se refere à condição de rurícola, utilizou documentação falsa, na qual 
constava o nome de José Marcos Gomes da Silva. Para a obtenção dos documentos 
falsificados, obteve o auxílio de Pedro Clodoaldo da Silva, o qual percebeu remuneração 
pelos serviços. 
O réu Abdias Cavalcanti de Araújo, que, à época dos fatos, era responsável pelo 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais em São Vicente Férrer/PE, foi denunciado pelo fato 
de haver aposto sua assinatura em documento (Folha de Informação Rural, a qual 
demora às fls. 12 do processado) do inexistente José Marcos da Silva. 
Também o acusado Joaquim Francisco de Morais apôs sua assinatura no referido 
documento, bem como na Carta Declaração de fls. 13, a atestar a condição de 
trabalhador rural do indivíduo inexistente. 
À fls. 276 dos autos, foi decretada a extinção da punibilidade em relação ao réu Pedro 
Clodoaldo da Silva, em virtude do falecimento do mesmo (artigo 107, inciso I, do Código 
Penal). 
O réu Severino Ribeiro, ao responder a interrogatório judicial (ver fls. 184 e 185), 
confessou a prática do delito imputado. 
O réu Abdias Cavalcanti de Araújo (termo de audiência de interrogatório às fls. 188 e 
189), por sua vez, alegou haver assinado o documento sem saber que o mesmo era falso. 
Ressaltou que não sabia, na oportunidade, o nome do réu Severino Ribeiro, o qual veio, 
pessoalmente, apresentar-lhe o documento para subscrição, sabendo apenas que o 
mesmo trabalhara no Sítio Condado. 
O réu Joaquim Francisco de Morais (interrogatório de fls. 190 e 191) sustentou que 
assinara a declaração “confiando no pessoal do sindicato”, já que não sabia de quem se 
tratava. Destacou a alta rotatividade dos trabalhadores que cultivam em suas 
propriedades, o que impossibilita a lembrança dos nomes de todos eles. 
O MM. Juiz singular, em sentença de fls. 436 usque 440, absolveu os réus Abdias 
Cavalcanti de Araújo e Joaquim Francisco de Morais. Condenou-se apenas o réu 
Severino Ribeiro à pena de um ano e quatro meses de reclusão, mais multa. 
Entendeu o perilustre Julgador inexistirem provas de que os réus Abdias e Joaquim 
Francisco tenham concorrido dolosamente para o crime. 
Irresignado, apelou o Ministério Público Federal (recurso de fls. 445/449), a pugnar pela 
condenação dos mesmos. Alega-se, no apelo interposto, inferir-se dos próprios 
depoimentos dos réus o dolo na conduta criminosa. 
Às fls. 460 e 461, foi requerida pelo réu Severino Ribeiro a extinção da punibilidade, tendo 
em vista o decurso de mais de quatro anos entre o recebimento da denúncia e a prolação 
da sentença. Com tal requerimento concordou a acusação (ver cota de fls. 462v.), 
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subseguindo-se a decisão de fls. 464, onde se decreta extinta a pretensão executória da 
pena imposta ao réu Severino Ribeiro. 
Instada a apresentar parecer, manifestou-se a Procuradoria Regional da República às fls. 
472/475. Transcreve-se, a seguir, o teor da ementa do opinativo ministerial: 
 “Penal e Processual Penal. Estelionato contra a Previdência Social. Procedência parcial 
da denúncia. Apelo da acusação em relação aos acusados absolvidos. Decretação da 
extinção da punibilidade pelo juiz sentenciante. Nulidade. Possibilidade desse 
reconhecimento no juízo ad quem. Apelo que, se provido, poderá propiciar a ocorrência 
de prescrição. 
O Juiz, ao prolatar a sentença de mérito, esgota sua jurisdição, não podendo modificar a 
sentença a não ser por meio de embargos de declaração, ou apenas efetuar correção de 
erro material. 
Somente o juízo ad quem tem competência para reexame do julgado, podendo decretar a 
extinção da punibilidade, por ser matéria de ordem pública. 
Embora a sentença mereça ser modificada, a expectativa de apenação dos apelados 
poderá levar à extinção da punibilidade, pela ocorrência da prescrição”. 
É o relatório. Ao Juiz Revisor. 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): Hei de examinar, preliminarmente, a 
questão relativa à decretação da extinção da punibilidade no que respeita ao réu/apelado 
Severino Ribeiro. 
Penso, rogando a vênia costumeira às posições em contrário sentido, que não poderia o 
MM. Juiz a quo decretar extinta a punibilidade. A uma, porque não detinha competência 
para tanto; a duas, porque não se verificou, efetivamente, o decurso do lapso 
prescricional. 
O primeiro óbice à decretação de extinção da punibilidade, por parte do perilustre Juiz 
singular, diz respeito à impossibilidade de proferimento de nova decisão, pelo mesmo, 
depois que já prolatada a sentença condenatória. Tal incumbência, mercê de já se haver 
proferido a sentença, somente poderia caber a este órgão ad quem. O Julgador 
monocrático, conforme bem o salientou o opinativo ministerial, esgotou sua jurisdição com 
a prolação da sentença, sendo-lhe defeso proferir nova decisão após a mesma. 
Somente seria permitido ao Juízo a quo proferir nova decisão nas hipóteses restritas de 
embargos declaratórios e de correção de mero erro material, o que, é bem de se ver, não 
é o caso da situação sob exame. 
Destarte, força é reconhecer a nulidade da decisão de fls. 464 dos autos, vez que 
proferida por órgão incompetente para tanto (cuida-se, observe-se, de incompetência 
funcional e, portanto, absoluta). 
A par do óbice de caráter processual, também o direito material penal reprova a decisão 
de fls. 464 dos autos. 
Deveras, conforme adiante se demonstrará, não ocorreu, in casu, a fluência do prazo 
prescricional; equivocou-se o digníssimo Magistrado, data maxima venia, na contagem da 
prescrição. 
O prazo prescricional a ser considerado, no caso sob enfoque, é realmente de quatro 
anos (nisto acertou o perilustre Julgador a quo), tendo em vista a pena aplicada em 
concreto, qual seja, de um ano e quatro meses de reclusão (artigo 109, inciso V, c/c artigo 
110, §§ 1o e 2o, do Código Penal Brasileiro). 
O termo final da contagem do prazo, todavia, não é a data da publicação da sentença no 
Diário Oficial, mas a data em que publicada a sentença em cartório, é dizer, a data em 
que é a mesma entregue pelo Juiz ao escrivão.  
 Oportuna se me afigura, a propósito, a lição de Damásio de Jesus, in verbis: 
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 “A sentença condenatória recorrível também possui efeito de interromper o prazo 
prescricional da pretensão punitiva (CP, art. 117, IV), ainda que parcialmente reformada 
pelo Tribunal (STF, HC 70.949, 1a Turma, DJU, 17 jun. 1994, p. 15709). Isso ocorre na 
data em que o escrivão recebe o processo, com a sentença do Juiz, i. e., na data de sua 
publicação (CPP, art. 389), independentemente do registro e outras diligências. Assim, se 
o escrivão, recebendo a sentença e a lançando nos autos, somente dias depois efetua as 
diligências de registro, intimação etc., certificando posteriormente que publicou a decisão, 
vale, para efeito interruptivo, aquela data inicial”. (Grifei). 
No mesmo sentido é a lição de Celso Delmanto. 
A jurisprudência das v. Instâncias Revisoras não destoa do entendimento doutrinário 
referido. Confira-se, a respeito, as seguintes ementas do Superior Tribunal de Justiça – 
STJ: 
 “Recurso especial - Art. 105, III, a, CF - Prescrição da pretensão punitiva - Prazo - 
Reexame de prova - Súmula 7/STJ. 
- Interrompe-se o prazo prescricional da pretensão punitiva no momento em que a 
sentença é recebida em cartório para publicação, não se confundindo esta com a 
intimação das partes, divulgada em periódico oficial. 
- Entendimento jurisprudencial da e. Suprema Corte. 
- A alegação de inexistência de elementos de convicção para a condenação do acusado 
sujeita-se ao reexame de provas, incabível pela via do recurso especial, a teor da Súmula 
7/STJ. 
- Recurso não conhecido”.  
 (REsp. 9.484/BA, Rel. Min. Cid Flaquer Scartezzini, julg. 16.09.91, DJ 04.11.91, p. 
15695). 
“REsp - Processual Penal - Sentença – Publicação. 
A sentença é publicada em razão da publicidade do processo e para os interessados 
tomarem ciência. Decorrem vários efeitos. Ilustrativamente, marco para o cálculo da 
prescrição. Publicação da sentença é o ato pelo qual o juiz a coloca em cartório (salvo se 
proferida em audiência), tornando-a pública. Não se confunde com a publicação na 
imprensa, ou pessoalmente, por intimação ao réu e ao defensor, para efeitos processuais, 
para, querendo, manifestar recurso”. 
(REsp. nº 77.050/RJ, Rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro, julg. 11.12.95, DJ 13.05.96, p. 
15583). 
Assim, tomando por termo a quo da contagem do prazo prescricional o dia do 
recebimento da denúncia (2 de junho de 1993 – fls. 148v. dos autos) e por termo final o 
dia em que publicada a sentença em cartório (26 de maio de 1997 – fls. 441 do 
processado), verifica-se a inocorrência do decurso do prazo prescricional, tendo em vista 
não mediarem quatro anos entre os referidos marcos temporais. 
A prescrição somente teria ocorrido se se tomasse como marco interruptivo da fluência, 
não a publicação da sentença em cartório (26 de maio de 1997), mas a data em que 
publicada a mesma no órgão oficial (14 de agosto de 1997 – fls. 450 dos autos), 
entendimento este que, conforme exaustivamente demonstrado, não encontra arrimo na 
doutrina e jurisprudência pátrias. 
A decisão de fls. 464 – peço vênia para observar – incorre ainda no seguinte equívoco: 
não seria caso, como equivocadamente o entendeu o perilustre Julgador a quo, de 
prescrição da pretensão executória, mas de prescrição da pretensão punitiva (a 
prescrição retroativa, embora tome como base o quantum da pena aplicada em concreto, 
é espécie de prescrição da pretensão punitiva, e não de prescrição da pretensão 
executória). 
Deveras, cuida-se da espécie de prescrição mencionada nos §§ 1o e 2o do artigo 110 do 
CPB, os quais, não mais se discute, dizem respeito à prescrição retroativa, que constitui 
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espécie de prescrição da pretensão punitiva do Estado. 
O ínclito Juiz singular decretou a extinção da punibilidade nos seguintes termos: “Decreto 
extinta a pretensão executória da pena imposta ao réu Severino Ribeiro”. Ora, não se 
discute, aqui, acerca da prescrição da pretensão executória; discute-se ainda, não há 
dúvidas, acerca da pretensão punitiva (prescrição da pretensão punitiva). 
A primeira delas – refiro-me à prescrição da pretensão executória – tem como marco 
inicial o trânsito em julgado da sentença; a prescrição retroativa, por seu turno, “pode ter 
por termo inicial data anterior à do recebimento da denúncia ou da queixa” (artigo 110, § 
2o, do Código Penal Brasileiro). 
Se foi considerada como termo inicial da fluência do prazo, no caso sob enfoque, a data 
do recebimento da denúncia, tem-se que de prescrição da pretensão executória não se 
cuida, mas de prescrição retroativa (e, portanto, prescrição da pretensão punitiva). 
Superada a questão, através da qual se demonstrou o desacerto da decretação da 
extinção da punibilidade, passo, em seguida, ao exame das alegações contidas no 
recurso do Parquet. 
Pugna o apelante pela condenação dos réus Abdias Cavalcanti de Araújo e Joaquim 
Francisco de Morais, sob o argumento de que teriam sido dolosas as suas condutas, já 
que tinham pleno conhecimento da fraude em que se encontravam envolvidos. 
Penso, averbando o devido respeito às posições dissonantes, que não foi dolosa, mas 
culposa, a conduta dos aludidos réus. E, porque os crimes de estelionato e falsidade 
ideológica (crimes imputados a Abdias e Joaquim, respectivamente) não são punidos a 
título de culpa, força é absolvê-los, como bem se decidiu no Juízo Planicial. 
Não desconheço, dadas as provas documental e pericial colacionadas, serem dos 
mencionados réus as assinaturas apostas nos documentos de fls. 12 e 13 dos autos, nos 
quais se atesta haver o réu Severino Ribeiro trabalhado como rurícola nos períodos em 
que menciona. 
Quadra observar, no entanto, inexistirem provas de que os réus Abdias Cavalcanti de 
Araújo e Joaquim Francisco de Morais tivessem conhecimento da fraude à época em que 
apuseram suas assinaturas. 
Diferentemente dos réus Severino Ribeiro e Pedro Clodoaldo, que confessaram a prática 
do delito, negaram Abdias e Joaquim qualquer conhecimento da intenção fraudulenta. Se 
assinaram os documentos, nos quais figurava o nome falso, fizeram-no com intuito 
humanitário, e não com a intenção de fraudar a Previdência. 
Conforme depoimento colhido no interrogatório de Abdias Cavalcanti de Araújo (cf. fls. 
188 e 189 dos autos), não sabia o mesmo o verdadeiro nome de Severino Ribeiro; 
desconhecia, portanto, a falsidade do nome contido na Folha de Informação Rural, no 
momento em que lhe foi apresentada, por Severino, para assinatura. Afirmou Abdias que 
tinha conhecimento, apenas, que Severino trabalhara no Sítio Condado, de propriedade 
de Joaquim Morais, e que não sabe quem teve a idéia de lançar o nome falso no 
documento. 
Joaquim Francisco de Morais, por seu turno, afirmou, no interrogatório de fls. 190 e 191, 
que, “sendo proprietário rural, contrata trabalhadores ‘em alta rotatividade’; na época em 
que assinou o documento em favor do tal José Marcos Gomes da Silva, costumava 
assinar aquele tipo de declaração confiando no pessoal do Sindicato, pois esse pessoal 
conhecia os trabalhadores e sabia os que trabalhavam naquela região, de sorte que, ao 
subscrever a declaração em favor do tal José Marcos, embora não sabendo efetivamente 
de quem se tratava, confiou nas informações do pessoal do Sindicato”. 
De ambos os depoimentos colhidos, depreende-se a inexistência de participação dolosa 
dos mesmos na fraude. Atuaram Abdias e Joaquim imprudentemente, o que qualifica sua 
conduta como culposa. E, porque não se punem o estelionato nem a falsidade a título de 
culpa, conforme adrede salientado, força é absolver os referidos réus. 
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Forrado nessas razões, nego provimento ao apelo e decreto a nulidade da decisão de fls. 
464 dos autos. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL N. 2.049-RN  
Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: JUSTIÇA PÚBLICA 
Apelado: JOSÉ AVERALDO CABRAL 
Advogado: DR. ADEBAL FERREIRA SILVA (APDO.) 

EMENTA: 
Ação penal. Fraude contra a Previdência Social. Aposentadoria de trabalhador rural. 
Ausência de elemento subjetivo. 
- Preenchimento de Folha de Informação Rural que resultou em recebimento de benefício 
de aposentadoria por terceiro, praticado sem a rigidez de observação das 
responsabilidades contidas no próprio ato.  
- Não configurada a ação voluntária e consciente visando à fraudulenta percepção de 
benefício previdenciário. 
- Inexistência de elemento subjetivo para a tipificação do delito de estelionato, só punível 
a título de dolo. 
- Apelação improvida. 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório, voto e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte do presente julgado. 
Recife, 11 de março de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 

RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: O Ministério Público Federal denunciou Izabel 
Gomes da Cruz, José Averaldo Cabral e José Possiânio, como incursos no art. 171, § 3º, 
do Código Penal, tendo em vista a constatação de fraude nos dados cadastrais 
encontrados da Folha de Informação Rural, resultante no pagamento do benefício 
aposentadoria à primeira denunciada, em que constava ter a última trabalhado na 
propriedade do segundo acusado, fato ratificado pelo terceiro denunciado. 
O Juízo monocrático observou que houve obtenção de vantagem por parte da acusada 
Izabel, que recebeu alguns meses do mencionado benefício previdenciário, mas não lhe 
reconheceu a intenção de fraudar aquela autarquia para obtenção de vantagem 
desmedida, "pelo simples fato da acusada ter trabalhado na agricultura, significava, na 
sua concepção, a possibilidade de poder requerer o benefício ao INSS; verificou que o 
segundo acusado formalizou declarações sobre a ex-funcionária sem a rigidez de 
observação das suas responsabilidades, "mas como forma de ajudar.. que poderia trazer 
algum benefício para uma pessoa que havia trabalhado alguns anos em sua propriedade"; 
e sobre o terceiro acusado, então presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, 
constatou que "sem o devido cuidado ratificou tudo aquilo que havia sido firmado naquele 
papel".  
Absolveu os três acusados, com base no art. 386, inciso III, do CPP. 
O Ministério Público Federal apelou da r. sentença, com relação ao acusado José 
Averaldo Cabral, por entender configurada a hipótese do art. 21 do CP, ou seja, que o 
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proprietário rural bem sabia o que fazia, por ser detentor de 2º grau completo, e pediu a 
sua condenação nas penas do art. 171, § 3º, c/c o art. 21, segunda parte, ambos do CP. 
Apresentadas contra-razões. 
É o relatório.  

VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): A presente ação penal foi instaurada para 
apuração do crime de estelionato cometido em desfavor da Previdência Social contra 
Izabel Gomes da Cruz, José Averaldo Cabral e José Possiânio, todos absolvidos pela r. 
sentença. 
A apelação volta-se apenas contra a absolvição de José Averaldo Cabral (fls. 307 e fls. 
315/319). Portanto, houve equívoco dos defensores dos demais acusados ao 
pronunciarem-se em contra-razões (fls. 328/324). 
Daí o despacho que proferi, determinando a exclusão dos nomes dos demais acusados 
(fls.342). 
Feitas tais observações, passo a analisar as razões da apelação. 
A r. sentença absolveu os réus, inclusive o apelado, com supedâneo nos fundamentos 
que estão sumariados na seguinte ementa: 
"EMENTA: Ação penal. Fraude contra a Previdência Social. Declaração contida em folha 
de informação rural. Aposentadoria de trabalhador rural. Ausência do elemento subjetivo. 
- Muito embora estejam presentes os elementos objetivos, os quais indicam obtenção de 
vantagem pelo recebimento de benefício previdenciário de trabalhador, bem como pela 
circunstância de que as declarações prestadas pelos demais acusados na folha de 
informação rural não condizem com a realidade, o elemento subjetivo não está 
devidamente configurado nos autos, nos quais restou patente que os atos foram 
praticados sem observação rígida das responsabilidades que implicavam, o que pode 
significar, no máximo, uma conduta negligente. Todavia, o tipo penal em apreço não 
admite a forma culposa, o que afasta a hipótese de ter havido crime. 
- Improcedência da denúncia. Absolvição dos acusados” (fls. 298). 
No que respeita ao apelado, este foi denunciado por haver assinado a Folha de 
Informação Rural, onde ficou constando que Maria Izabel trabalhara para ele no período 
de 1930 a 1987, fato evidentemente absurdo, considerando que nascera em 12.08.60, ou 
seja, trinta anos depois do início da declarada relação empregatícia. 
A prova colhida nos autos foi assim examinada pelo MM. Juiz Federal da 3ª Vara do Rio 
Grande do Norte, Dr. Francisco Barros Dias: 
“O tipo descrito como infringido pelos acusados contém elementos objetivos e subjetivos. 
Dentre os primeiros podemos reconhecer que houve obtenção de alguma vantagem por 
parte da acusada Izabel Gomes da Cruz, que chegou a receber alguns meses do 
benefício aposentadoria. Para tanto contou com a participação eficiente dos demais 
acusados, conforme já descrito. Se valeram, é certo, do meio formalmente correto, só que 
com declarações não condizentes com a realidade fática. Dessa forma não se pode 
deixar de reconhecer que o INSS foi iludido e por isso concedeu e pagou o benefício. 
O mesmo não se pode dizer quanto ao elemento subjetivo do tipo. Não vislumbro na 
hipótese que essa característica esteja presente. 
Da prova colhida pode-se constatar que houve o preenchimento e assinaturas de pessoas 
em declaração que se pode ter numa primeira vista como falsa, porém é imperioso se 
reconhecer que foi um ato praticado sem a rigidez de observação das suas 
responsabilidades, sem que isso signifique que os agentes tenham agido com o intuito de 
fraudar a Previdência Social. É possível se verificar que agiram sem o devido cuidado, de 
forma negligente, o que é comum em situações como essa entre as pessoas do interior, 
visando a uma ajuda para o amparo de alguém, sem que isso implique em 
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reconhecimento de periculosidade ou de dolosidade. 
Não se trata, na verdade, de pessoas que procuraram burlar a Previdência Social de 
forma reiterada, com o intento de fraudar aquela autarquia e com isso obter vantagem 
desmedida. O simples fato da acusada ter trabalhado na agricultura significava, na sua 
concepção, a possibilidade de poder requerer o benefício ao INSS. Por outro lado, o Sr. 
José Averaldo Cabral, como forma de ajudar, assinou, sem o devido cuidado, uma 
declaração que não correspondia à verdade, mas que poderia trazer algum benefício para 
uma pessoa que havia trabalhado alguns anos em sua propriedade. Enquanto isso, o 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais, sem o devido cuidado, ratificou tudo aquilo que havia 
sido firmado naquele papel” (fls. 302). 
Argumenta o ilustre signatário da peça recursal que não se cuida de erro de tipo, mas erro 
de proibição, o que resultaria, quando muito, em atenuação da pena, alegando: 
a) que o apelado sabia o que fazia, ao assinar uma declaração em favor da trabalhadora 
rural, mesmo sabendo que esta não poderia ter trabalhado para ele em período em que 
sequer houvera nascido; 
b) que ele é detentor de 2º grau completo e sabia que, por conta de sua assinatura, a 
beneficiária daria entrada a requerimento de aposentadoria na representação do INSS; 
c) que o réu assim agiu para angariar votos junto aos potenciais eleitores da região. 
Não se discute se houve erro de tipo ou erro de proibição. A r. sentença situou o tema 
exclusivamente na inexistência de dolo. O cotejo dos elementos existentes nos autos 
torna razoável a alegação do apelado de que assinara em branco a Folha de Informação 
Rural, utilizada pelo INSS, que depois viria a ser preenchida por um intermediário. 
Segundo Izabel Gomes da Cruz, tal pessoa se apresentara como servidor do próprio 
INSS e encarregara-se de providenciar a documentação necessária para obtenção do 
benefício, com o compromisso de ser-lhe dado metade do primeiro pagamento. 
A propósito, assim depôs o apelado: 
“...que, sobre os fatos constantes da denúncia, afirma que os mesmos não são 
verdadeiros na forma como exposta da denúncia, pois na realidade chegou a assinar a 
Folha de Informação Rural da Sra. Izabel em razão da mesma ter trabalhado algum 
período em sua propriedade; que na condição de pequeno agricultor, proprietário de uma 
faixa de terra no Município de Boa Saúde, antiga Januário Cicco, sempre foi procurado 
por pessoas que haviam trabalhado em suas terras para assinar declaração a fim de 
apresentar ao Funrural, porém, ao ser procurado, sempre lhe diziam que era apenas para 
atestar a condição de trabalhador rural da pessoa que ia ser beneficiada com tal 
declaração; que nunca chegou a ser informado, e especialmente no caso presente, de 
que estava assinando uma declaração de tempo de serviço prestado pela beneficiária da 
declaração; que não sabia que na Folha de Informação que assinou para a Sra. Isabel 
constava que a mesma tinha trabalhado em suas propriedades de 1930 a 1987; que isso 
se constitui num verdadeiro absurdo, pois ele nesta época não era sequer nascido; que 
jamais assinaria uma declaração com tão grande inverdade, se soubesse que da mesma 
estivesse constando uma informação tão absurda...” (fls. 122/123). 
Tal depoimento é corroborado pelo que prestou a beneficiária no seu interrogatório. 
Dessarte, caberia ao Ministério Público oferecer evidências de que os fatos não se 
desenvolveram daquele modo, como parece ser mais curial. 
Quanto aos demais argumentos - o fato de ser o acusado detentor de segundo grau e da 
finalidade eleitoreira de sua declaração -, cumpre observar que o nível de escolaridade do 
réu não acarreta a admissão de boa-fé, embora seja patente a negligência ao firmar sua 
assinatura em documento em branco. Já a finalidade político-partidária, não demonstra a 
apelante onde colheu tal informação nos autos. Posso assegurar que li todo o processo e 
não consegui localizar qualquer referência nesse sentido. 
Arremato, trazendo a lume o seguinte tópico do bem lançado parecer subscrito pelo ilustre 
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Procurador Regional da República, Dr. Miécio Oscar Uchôa Cavalcanti Filho: 
“Para a tipificação do delito de estelionato (art.171, parágrafo 3º, do Código Penal) é 
indispensável ação voluntária e consciente determinada a fraudulenta percepção do 
benefício, concedido pela Previdência Social, pois a fraude pressupõe conduta destinada 
a induzir ou manter em erro o ofendido, o que não ocorreu in casu. 
Como bem fundamentou o Julgador monocrático, não existe o elemento subjetivo do tipo. 
Transcrevo parte da sentença: 
'Da prova colhida pode-se constatar que houve o preenchimento e assinaturas de 
pessoas em declaração que se pode ter numa primeira vista como falsa, porém é 
imperioso se reconhecer que foi um ato praticado sem a rigidez de observação das suas 
responsabilidades, sem que isso signifique que os agentes tenham agido com o intuito de 
fraudar a Previdência Social'. 
O recebimento indevido de benefício previdenciário constitui crime, contudo, é de se 
confirmar a sentença absolutória, haja vista que restou comprovado nos autos que o 
apelado não agiu com dolo” (fls. 340). 
O ilustre parecerista invoca as seguintes ementas, que aqui reproduzo: 
“EMENTA: Penal e Processual Penal. Percepção de benefício previdenciário. Para a 
caracterização de estelionato, imputada na acusação, é indispensável à demonstração do 
dolo, decorrendo este de alguma conduta objetiva. Admissível, por verossímil, a crença do 
apelante em contar com tempo de serviço suficiente para aposentadoria com tempo 
reduzido, em razão da atividade laboral insalubre por ele desenvolvida. Não se comprova, 
nos autos, a circunstância pretendida de que teria o apelante se utilizado de informações 
cadastrais falsas. Por unanimidade, dado provimento à apelação, para absolver o réu”. 
(TRF 2ª Região, 2ª Turma, Apelação Criminal 0207942, ano:95, UF:RJ, DJ: 21.12.95, 
Relator Juiz Alberto Nogueira). 
“EMENTA: Penal - Estelionato em sua forma tentada - Art. 171, par. 3º, c/c 14, II, do CP - 
Absolvição – Art. 386, VI, do CPP. 
I - Sendo insuficiente a prova, o acusado há de ser absolvido da imputação que lhe fez a 
denúncia. 
II - O estelionato só é punível a título de dolo. Assim, não demonstrada a existência de 
fraude como elemento informativo da conduta do sujeito ativo, ao tentar obter benefício 
previdenciário, não há como se concluir pela realização do tipo, ainda que sob a forma 
tentada. 
III - Sentença absolutória arrimada no inciso VI, art. 386, do CPP, que se confirma. 
Apelações conhecidas, mas improvidas”. 
(TRF 2ª Região, 3ª Turma, Apelação Criminal 208908/89-RJ. DJ 05.06.90, Relator Juiz 
Arnaldo Lima).  
Ressalto, por fim, que, se acolhesse o apelo, teria de decretar a prescrição retroativa, 
considerando que a participação do réu no fato criminoso está datado de abril de 1989, há 
quase dez anos, enquanto não poderia ser condenado senão à pena mínima, à míngua 
de circunstâncias que justificassem o aumento da possível pena. 
Isto posto, nego provimento à apelação para manter a sentença absolutória. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 60.110-PB  
Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS 
Apelados: CARLOS ALBERTO SANTA CRUZ E OUTRO 
Rectes. A.: CARLOS ALBERTO SANTA CRUZ E OUTRO 
Advogados: DRS. JOSÉ ARAÚJO FILHO E OUTROS (APTE.) E JOÃO FERREIRA  
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  SOBRINHO (APDOS.) 

EMENTA:  
Mandado de Segurança. Administrativo. Servidor público federal. Professor. Expedição de 
certidão de tempo de serviço celetista. Serviços insalubres. Contagem nos moldes dos 
Decretos 53.831/64, 83.080/79 e Lei nº 8.213/91. Averbação. Direito adquirido. 
Legitimidade passiva do INSS. 
1. Prestado o tempo por servidor público federal sob vigência da legislação celetista, e, 
pois, com vínculo ao RGPS, consoante disposto no inciso II do art. 203 do Decreto 
611/92, cabe ao INSS expedir certidão àquele tempo referido, o que justifica a sua 
legitimidade passiva no presente feito. 
2. Foi o tempo de serviço exercido pelos impetrantes prestado em condições insalubres, 
sob regime celetista, não havendo como a mudança de regime desrespeitar tal direito 
adquirido. 
3. Em face da omissão da Lei 8.112/90 de como proceder na averbação de tempos de 
serviço de naturezas diversas quanto às condições especiais de insalubridade, há de 
aplicar-se por analogia o disposto no parágrafo 2º art. 35 da CLPS, e o art. 64 do Decreto 
611/92, que conferem peso diferenciado a tempos de serviço de natureza mista, 
permitindo, assim, cumprir o verdadeiro espírito do constituinte, que é o de privilegiar com 
menor tempo de serviço aquele que exerce atividades em condições penosas em 
determinado período de sua atividade laboral. 
4. Apelação improvida. Recurso adesivo provido. 

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

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Trata-se de apelação e recurso adesivo contra 
sentença que, julgando parcialmente procedente a segurança, determinou ao INSS – 
Instituto Nacional do Seguro Social que fornecesse certidão relativa ao tempo de serviço 
prestado pelos impetrantes à Escola Técnica Federal da Paraíba - ETFPB, sob o regime 
celetista, com acréscimo de 40% (quarenta por cento), como previsto nos Decretos 
53.831/64 e 83.080/79 e na Lei nº 8.213/91. 
O INSS, em suas razões de recurso, argumenta que a concessão de aposentadoria 
especial para os servidores públicos depende de lei complementar que venha a disciplinar 
a matéria, não podendo essa exigência constitucional ser suprida pelos Decretos nºs 
53.831/64 e 83.080/79, sobretudo por abrangerem categoria diversa do servidor público 
federal, que detém legislação própria na Lei 8.112/90.  
Os impetrantes interpuseram recurso adesivo em que questionam a decisão monocrática, 
que, sob a alegação de que os mesmos não teriam esclarecido na inicial para que fins 
pretendiam inativar-se, não determina a averbação do tempo de serviço pela ETFPB. 
Sustentam que o tempo de serviço sub judice só poderá ser averbado para fins de 
aposentadoria, nos termos da lei vigente. Por fim, alegam que, em não ter determinado a 
averbação do tempo de serviço constante da Certidão de Tempo de Serviço fornecida 
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pelo INSS, teria a decisão singular negado vigência ao inciso IX do art. 40 da CF/88. 
Duplo grau obrigatório. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Trata-se, no presente writ, a respeito da 
possibilidade de reconhecimento de direito líquido e certo a averbação de tempo de 
serviço por servidores públicos federais, do Quadro de Pessoal da Escola Técnica 
Federal da Paraíba - ETFPB, de tempo prestado sob regime celetista em condições 
insalubres e, pois, com o acréscimo de 40% (quarenta por cento), como previsto nos 
Decretos 53.831/64 e 83.080/79 e na Lei nº 8.213/91. 
Inicialmente, há de se reconhecer a legitimidade do INSS – Instituto Nacional do Seguro 
Social no pólo passivo, conforme já bem se pronunciou o juízo a quo, uma vez que, 
mesmo tendo atualmente os recorridos o status de servidores estatutários, por força no 
disposto no art. 243 da Lei 8.112/90, ante a dicção do inciso II do art. 203 do Decreto 
611/92, caberá à autarquia referida expedir certidão referente ao tempo de serviço 
prestado em atividade vinculada ao Regime Geral de Previdência Social. 
O cerne do presente remédio constitucional é saber se a mudança de regime, vale dizer, 
de celetista para estatutário, retiraria, ou não, do servidor, in casu, professor, o direito já 
incorporado ao seu patrimônio de contar com a averbação em seus assentamentos 
funcionais de um tempo de serviço prestado em condições insalubres, nos termos da 
legislação previdenciária que o regia na época.  
Na verdade, impõe-se reconhecer que a Lei 8.112/90 é omissa quanto a este aspecto da 
averbação, pois que se limita a determinar a contagem do tempo para fins de 
aposentadoria. Regulamenta apenas os tipos de aposentadoria possíveis, quais sejam: 
por tempo de serviço ou invalidez, até mesmo porque o constituinte remete para lei 
específica a regulamentação da aposentadoria dos servidores públicos federais que 
trabalham em condição de insalubridade. 
Até mesmo a aposentadoria especial dos professores, cujo legislador prevê menor tempo 
de serviço justamente pelas condições penosas de trabalho, encontra dificuldade de 
aplicação quanto à mesclagem de tempo de serviço, justamente devido à omissão do 
estatuto quanto à averbação de tempos de serviço prestados em condições diversas, e, 
portanto, de naturezas distintas, pois que, simplesmente, concede como efeito a sua 
contagem para fins de aposentadoria.  
Diante desta omissão, conforme decisão já firmada nesta egrégia Turma, quando do 
julgamento da AMS 54.029/96-PB, cujo Relator foi o Exmo. Juiz Petrucio Ferreira, 
entendo que o posicionamento mais justo não é conceder ou tratar tempos de serviço em 
condições diferentes como iguais, mas aplicar-se, analogicamente, o sistema adotado 
pela Previdência Social para os trabalhadores em geral, que corresponde à atribuição de 
pesos a cada tempo para futura conversão e contagem do tempo de serviço. Vale dizer, é 
possível a aplicação do disposto no parágrafo 2º do art. 35 da CLPS, e art. 64 do Decreto 
611/92, aos servidores públicos por não haver vedação legal neste sentido, mas apenas 
uma omissão do legislador quanto à averbação de tempos de serviço de natureza diversa. 
Diante de tal lacuna, a analogia cumpre a sua função integrativa no ordenamento jurídico.  
O caso, em concreto, refere-se, igualmente, à questão da mesclagem de tempos de 
serviço de naturezas diversas.  
Uma vez que o tempo dos impetrantes foi prestado sob a vigência de lei que reconhecia 
contagem diferenciada para fins de aposentadoria, quando exercido em condição 
insalubre, tal direito adquirido não pode ser desprezado apenas pela mudança de regime, 
razão pela qual reconheço os requisitos da liquidez e certeza do direito, não apenas à 
certidão de tempo de serviço pelo INSS, mas, sobretudo, a sua averbação para fins de 
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aposentadoria. Neste sentido, foi o decidido na AMS 36.878/CE, cujo Relator foi o 
eminente Juiz Ridalvo Costa.  
De boa lógica, é compreensivo, o reconhecimento do direito à averbação do tempo de 
serviço nos moldes já determinados terá repercussão quando da concessão da 
aposentadoria dos servidores, seja na condição de professores ou noutro cargo que 
possam vir a assumir no âmbito do serviço público, ou, ainda, caso venham a se exonerar 
do serviço público e ingressem na atividade privada.  
Com o presente julgado, têm os impetrantes garantido receba o tempo especificado no 
processo o seu peso devido pelas condições insalubres em que foi exercido, conforme as 
normas que o regiam na época do seu exercício, e a possibilidade de mesclagem de 
tempos de naturezas diversas, conforme regramento comum concedido a todos os 
trabalhadores.  
Esta, por questão de justiça e de lógica, a imperiosa necessidade de reconhecer aos 
impetrantes o direito adquirido. 
Ante o exposto, nego provimento à apelação e dou provimento ao recurso adesivo, para 
condenar o INSS a expedir a certidão de tempo de serviço e a Escola Técnica Federal da 
Paraíba a averbar o tempo de serviço constante da certidão fornecida pelo órgão 
previdenciário. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 60.687-RN  
Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelada: VIAÇÃO CIDADE DO SOL LTDA. 
Advogado: DR. WELLINGTON DE SÁ BORBA PINTO (APDA.) 

EMENTA: 
Processual Civil. Mandado de segurança. Ausência de parecer do Ministério Público. 
Irregularidade de representação. Nulidade. Art. 10 da Lei 1.533/51 e art. 12 do CPC. 
- Nas ações de mandado de segurança, é necessário o pronunciamento do Ministério 
Público. 
- As pessoas jurídicas serão representadas em juízo por quem os respectivos estatutos 
designarem ou, não os designando, por seus diretores (art. 12, VI, do CPC). 
- Apelação e remessa providas para anular a sentença. 

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 e à remessa para anular a sentença, nos termos do voto do 
Relator e notas taquigráficas constantes dos autos, que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 17 de dezembro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 

RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Cuida-se de apelação e remessa oficial de 
sentença concessiva de segurança impetrada por Viação Cidade do Sol Ltda., com o fito 
de ver reconhecido o direito ao recolhimento da contribuição para o Programa de 
lntegração Social - PIS, nos moldes previstos na LC nº 07/70, sem as alterações 
introduzidas pela Medida Provisória 1212/95 e suas sucessivas reedições. 
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O Ministério Público Federal apresenta cota nos autos, às fls. 49v, requerendo a 
intimação da impetrante para regularizar a representação processual, de maneira a 
identificar quem a representa em juízo e fazer prova desta qualidade. 
O ilustre Juiz de primeiro grau, dando seguimento ao processo, profere sentença, 
deixando de apreciar o requerimento formulado pelo Parquet Federal. 
Apela a Fazenda Nacional, alegando a nulidade da sentença para que seja sanada a 
irregularidade de representação e que se proceda à intimação do Ministério Público para 
o oferecimento do parecer, conforme preconiza a Lei 1.533/51. Acrescenta, ainda, caso o 
Tribunal assim não entenda, que seja cassada a segurança, ante a inexistência de 
qualquer restrição quanto à eficácia das medidas provisórias em função da matéria por 
elas regulamentada. 
O ilustre representante do Ministério Público Federal junto a esta eg. Corte Regional, 
convidado a se pronunciar através de despacho de minha lavra (fls 70), opinou pela 
decretação da nulidade da sentença em parecer de fls. 72 a 77. 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA (Relator): Assiste razão à apelante ao invocar a 
decretação da nulidade da sentença proferida pelo ilustre Juiz de primeiro grau. 
O Ministério Público manifestou-se através de cota às fls. 49 v, onde indicou a 
irregularidade da representação do impetrante, evidenciada pelo fato de que a procuração 
não havia sido assinada por quem o estatuto social, às fls. 33, indicava para resolver os 
“negócios sociais de qualquer natureza”, vez que tal representante já faleceu, conforme 
se dessume da leitura dos documentos acostados à inicial. 
O art. 12, inc. VI, do diploma processual vigente, assim dispõe, verbis: 
 “Art. 12. Serão representados em juízo, ativa e passivamente: 
 VI - as pessoas jurídicas, por quem os respectivos estatutos designarem ou, não os 
designando, por seus diretores". 
Realmente, nos presentes autos, não restou comprovado que o signatário do instrumento 
procuratório tenha sido designado como representante da pessoa jurídica impetrante, 
nem que seja um dos seus diretores. Configurada está, portanto, a irregularidade que 
deverá ser sanada, nos moldes previstos no art. 284 do CPC. 
A douta sentença ainda haverá de ser declarada nula, principalmente ante a ausência do 
parecer do Ministério Público. Em sua cota, às fls. 49 v, o ilustre representante do Parquet 
deixa de opinar naquele momento, em virtude da irregularidade processual apontada, mas 
protesta por nova vista, assim que sanado o vício de representação. 
No entanto, tal não ocorreu. A sentença foi proferida sem que os autos retornassem ao 
MPF para o oferecimento do parecer. 
O art. 10 da Lei 1.533/51 prevê, expressamente, a ouvida do Ministério Público nas ações 
de mandado de segurança. O eg. STJ tem entendido pela necessidade do 
pronunciamento ministerial, conforme se verifica da ementa abaixo transcrita: 
 “Processual Civil. Mandado de segurança. Ministério público. Pronunciamento. Prazo. Lei 
1.533/51, art. 10.  
 - Em mandado de segurança, não basta a intimação do Ministério Público, é necessário o 
seu efetivo pronunciamento (Lei nº 1.533/51, art. 10). 
 - Entendimento vitorioso na Corte Especial do STJ”.  
 (EREsp nº 24.234-0-AM, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Corte Especial, unânime, 
DJ: 11.03.96). 
Isto posto, dou provimento à apelação e à remessa, anulando a sentença, para que a 
irregularidade apontada pelo MPF seja sanada nos moldes previstos no art. 284 do CPC e 
que seja intimado o ilustre representante do Parquet na 1ª instância para o oferecimento 
do parecer. 
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Assim voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 61.309-PB  
Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DE CAMPINA GRANDE LTDA. 
Apelados: UNIÃO FEDERAL E ESTADO DA PARAÍBA 
Advogados: DRS. BÓRIS MARQUES DA TRINDADE E OUTRO (APTE.) E  ANTÔNIO 
  FERNANDES FILHO E OUTROS (APDO.) 

EMENTA: 
Mandado de Segurança. Administrativo. Descredenciameto de entidade hospitalar 
privada. SUS. Descentralização. Lei 8.080/90. Secretário de Saúde Estadual. 
Competência. Vícios formais do ato. Inexistentes.  
1. A competência do Ministério da Saúde para aplicar as medidas previstas em lei quando 
comprovada a malversação, desvio ou não aplicação dos recursos repassados aos 
Estados e Municípios, prevista no § 4º do art. 33 da Lei 8.080/90, não retira a 
competência por delegação, decorrente da própria descentralização do Sistema Único de 
Saúde, do Secretário de Saúde Estadual, para rescindir contrato firmado com entidade 
particular, se descumprido o princípio de boa-fé que deve vigorar nos contratos, 
principalmente quando, após auditoria realizada, identificam-se fraudes, cujo mérito não 
pode ser apreciado nos estreitos limites probatórios do mandado de segurança. 
2. A discriminação, em ato administrativo, de processo administrativo de auditoria e do 
dispositivo legal que embasa o descredenciamento são suficientes para considerá-lo 
fundamentado. A fundamentação expressa, exigida por lei, não se confunde com a 
transcrição de dispositivos legais ou dos documentos que originaram a causa jurídica do 
descumprimento contratual.  
3. Apelação improvida  

ACÓRDÃO 
 Vistos, discutidos e relatados estes autos em que figuram como partes as acima 
identificadas, decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório, do voto do Juiz 
Relator e das notas taquigráficas anexas, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 20 de outubro de 1998 ( data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator  

RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: O Hospital e Pronto Socorro de Campina Grande 
Ltda. interpõe o presente writ objetivando descontituir ato do Secretário de Saúde do 
Estado da Paraíba que, mediante a Portaria nº 225/93, descrendenciou o impetrante junto 
ao Sistema Único de Saúde. Alega que teria a autoridade coatora agido com ilegalidade, 
abuso de poder e falta de competência, sendo o ato praticado carecedor de 
fundamentação e mesmo sem que se observassem os motivos previstos nas cláusulas 
contratuais. 
O MM. Juiz monocrático, Dr. José Fernandes de Andrade, indeferiu a liminar pleiteada, 
por não vislumbrar, no caso, os pressuspostos necessários a sua concessão. Contra essa 
decisão foi interposta ação mandamental (MS 29.905 – PB), cuja segurança, por 
unanimidade de votos, foi denegada por este egrégio Tribunal.  
Na sentença recorrida, fls. 278/284, a Juíza a quo, Dra. Cristina Maria Costa Garcez, 
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indeferiu a segurança.  
 O impetrante recorre do decisum monocrático, aduzindo, em síntese, que:  
a) a própria União, ao prestar informações como litisconsorte passiva, manifestou-se pelo 
deferimento da inicial, ante o vício consistente na preterição de formalidades 
indispensáveis à validade do ato impugnado e que, segundo o recorrente, foi ignorado 
pela sentença monocrática; 
b) ilegalidade do ato de descredenciamento, porque, tendo vencido o recorrente licitação 
para execução de serviços médico-hospitalares, por ter sido considerado entidade 
modelo, não seria uma auditagem feita pelo órgão fiscalizador, após uma punição 
disciplinar unilateral, que autorizaria uma rescisão unilateral, caracterizando típico abuso 
de poder, por desapreço ao princípio do devido processo legal; 
c) desfundamentação do ato de descrendenciamento e falta de motivos para a rescisão 
contratual; 
d) competência do Ministro da Saúde, a teor do § 4º do art. 33 da Lei 8.080/90, para 
aplicação de qualquer medida de sabor punitivo, faltando competência ao Secretário 
Estadual de Saúde. 
Estas as razões pelas quais requer o apelante a concessão da segurança em sua 
totalidade.  
Contra-razões apresentadas pela União Federal. 
É o relatório. 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Observo, de início, ser objeto do presente 
writ não apenas a forma, mas também o mérito que levou a autoridade nominada coatora 
a descredenciar junto ao Sistema Único de Saúde o Hospital e Pronto Socorro de 
Campina Grande Ltda. Os argumentos que a levaram a tal medida, ou seja, se cumpridas 
ou não as cláusulas contratuais pela referida entidade, não são matéria formal, razão por 
que os limites do mandado de segurança, que exige provas pré-constituídas líquidas e 
certas, não se presta a favorecer a pretensão do impetrante no que diz respeito ao mérito 
do descredenciamento.Impõe-se, assim, averiguar-se o aspecto formal que se restringe a 
dois tópicos, quais sejam a competência para o ato de descredenciamento e a 
necessidade de uma exposição literal dos seus fundamentos. 
Não merece acolhida a dita omissão alegada pelo recorrente de que não houve 
apreciação monocrática de tais argumentos. 
Com esteio no art. 198, inciso I, da Carta Magna, que instituiu o Sistema Único de Saúde, 
e nos artigos 7º, 9º, 16, incisos XV e XIX, e 33, § 4º, todos da Lei 8.080/90, fundamentou 
a ilustre Magistrada a decisão em que restou por concluir pela competência do Sr. 
Secretário de Saúde para a expedição do ato de descredenciamento. Igualmente, com 
base na cláusula 23ª do contrato celebrado pelas partes, encontrou a previsão para o 
descredenciamento. 
Não se deve confundir, como pretende o apelante, ausência de fundamentação com 
posicionamento desfavorável ao que foi solicitado em juízo. Ademais, não é a previsão do 
§ 4º do art. 33 da Lei 8.080/90, que dispõe ser competência do Ministério da Saúde 
aplicar as medidas previstas em lei quando comprovada a malversação, desvio ou não 
aplicação dos recursos repassados aos Estados e Municípios, que nos leva a concluir 
pela incompetência do Secretário de Saúde Estadual. É mesmo necessário destacar que, 
conforme noticiado pela Procuradoria do INSS (fls. 90/97), o rompimento contratual se 
deu por delegação do Presidente do INAMPS, configurado através do Ofício/INAMPS nº 
552, de 08.06.93, fls. 104, ao Secretário de Saúde, que executou a determinação ali 
expressa, embasado na Lei 8.080/90, que pontifica, textualmente, em seu art. 33, a 
faculdade de que dispõe a Direção do Instituto de proceder a tal ato, podendo fazê-lo por 
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delegação, uma vez que o gestor do Sistema Único de Saúde em cada Unidade da 
Federação é o Secretário Estadual de Saúde.  
Há, ainda, de se registrar que a Auditoria realizada, e que concluiu pelo descumprimento 
da claúsula 23ª do Contrato de Credenciamento, está textualmente prevista na cláusula 
19ª do referido pacto, uma vez que foi acordado entre as partes que a execução do 
contrato seria avaliada pelos órgãos do SUS, mediante procedimentos de supervisão 
indireta ou local, visando ao controle e avaliação dos serviços prestados. Conforme 
informado pela Procuradoria do INSS (fls. 90/97), a referida autarquia cumpriu a sua 
função de órgão fiscalizador e de controle, realizando Auditoria nas próprias 
dependências da entidade citada, onde o impetrante teve amplo conhecimento e acesso 
ao processo realizado. Além do que, da decisão do Sr. Secretário de Saúde que rescindiu 
o contrato, consoante § 1º da cláusula 24ª, é cabível reconsideração que terá efeito 
suspensivo, não podendo, assim, afirmar-se que não foram oferecidos à parte, no caso, o 
contraditório e a ampla defesa. 
Afastada a alegação de incompetência, resta, tão-só, mais um aspecto formal, que é a 
motivação do ato de descredenciamento.  
Não se pode afirmar que os motivos que levaram ao descredenciamento do recorrente 
não constem da Portaria nº 225/93, expedida pelo Secretário de Saúde, em 08.06.93, pois 
que a mesma fez menção ao Processo de Auditoria nº 33.197/15323/93 e o teor do Ofício 
nº 552, de 08.06.93, que, por erro material, foi discriminado como 08.08.93, além de 
mencionar o dispositivo legal que embasa o descredenciamento.  
Entendo que não é pelo fato de não constar a transcrição literal da exposição de Motivos 
nº 002/93 que estaria descumprida a exigência de fundamentação do ato administrativo, 
pois, se assim o fosse, a toda menção a dispositivo legal, teria o administrador, 
igualmente, que transcrever o seu texto.  
 Ante o exposto, nego provimento à apelação, mantendo a sentença monocrática em 
todos os seus termos. 
É o voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 62.630-PE  
Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: CÂMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DO RECIFE - CDL 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS 
Advogados: DRS. JOSÉ HENRIQUE WANDERLEY FILHO E OUTROS (APTE.) E SUELY  
  TOLEDO CABRAL E OUTROS (APDO.) 

EMENTA:  
Tributário e Processual Civil. Mandado de segurança. Termo inicial para impetração. 
Decadência. 
O prazo decadencial de 120 dias para a impetração do mandado de segurança só 
começa a fluir de ato operante e exequível. 
Lançamento impugnado, mediante recurso administrativo com efeito suspensivo. O prazo 
para o mandado de segurança conta-se da ciência do julgamento do recurso. 
Apelação provida. 

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

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: CDL – Câmara de Dirigentes Lojistas impetrou 
mandado de segurança contra ato do Superintendente do INSS visando a eximir-se do 
pagamento da contribuição social incidente sobre os pagamentos efetuados a autônomos, 
requerendo a anulação de uma Notificação Fiscal de Lançamento de Débito e, 
cumulativamente, que seja expedida a seu favor Certidão Negativa de Débito. 
O MM. Juiz Federal extinguiu o processo, com julgamento de mérito, sob o argumento de 
que já teria decorrido o prazo decadencial de 120 dias para a impetração do mandado de 
segurança. Registra que “a impetrante não objetivou impugnar a decisão do recurso 
interposto perante o Conselho de Recursos da Previdência Social, mas, sim, anular a 
própria Notificação Fiscal de Lançamento de Débito nº 2.197.683-5, datada de 28 de 
fevereiro de 1997”. (Fls. 115). Salienta, ainda, que, como o prazo decadencial não se 
suspende e nem se interrompe, a interposição de recurso administrativo não obsta o início 
da contagem deste prazo. 
Inconformada, apela a CDL, requerendo, preliminarmente, a concessão de medida 
liminar, “em substituição ao douto Juízo recorrido”, com o fim de que o INSS “emita a 
pleiteada Certidão Negativa de Débito – CND” (fls. 128). 
Argúi, no tocante à decadência, que a impugnação do lançamento na esfera 
administrativa suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, consoante o disposto no art. 
151 do CTN, e, com isso, o início da contagem do prazo para a impetração do mandado 
de segurança foi suspensa até a ciência do julgamento final administrativo.  
Acrescenta, ainda, que foram as próprias normas contidas na Lei nº 1.533/51 que 
impossibilitaram a impetração do mandado de segurança antes do esgotamento da via 
administrativa, em especial a regra inserida no art. 5º, inc. I, que dispõe expressamente 
sobre o impedimento da concessão de mandado de segurança quando do ato impugnado 
caiba recurso administrativo com efeito suspensivo. 
Não houve resposta ao recurso. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): A r. sentença recorrida extinguiu o 
processo com julgamento de mérito em razão da decadência, ao argumento de que a 
interposição de recurso administrativo para invalidar o ato impugnado não tem o condão 
de suspender o prazo decadencial de 120 dias para a impetração de mandado de 
segurança. 
No que tange à preliminar suscitada, verifico que a questão da concessão de liminar para 
expedição de CND não foi objeto de julgamento pelo Juiz de primeiro grau, em 
decorrência da extinção do processo sem julgamento de mérito por causa de uma 
pretensa decadência. Em decorrência deste fato, não pode a segunda instância analisar a 
matéria, sob pena de supressão de instância. 
Convém ressaltar que a questão discutida é de natureza tributária e, como tal, regida por 
legislação própria, combinando o art. 151, III, do CTN com os artigos 1º do Decreto-lei nº 
822/69 e 33 do Decreto nº 70.235/72, que determinam o recebimento de recurso 
administrativo tributário com efeito suspensivo. 
Além disso, devo salientar que não basta a simples ciência do ato a ser impugnado para 
que se inicie a contagem do prazo para a impetração do mandado de segurança. É 
preciso ainda que o ato seja exequível e operante, de forma a surtir efeitos, 
materializando a lesão. 
Com a interposição de recurso com efeito suspensivo, o ato impugnado deixa de ser 
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operante e exequível, impossibilitando a impetração do mandado de segurança. 
Nesse sentido é a lição do mestre Hely Lopes Meirelles, “se o ato é irrecorrível ou apenas 
passível de recurso sem efeito suspensivo, contar-se-á o prazo da publicação ou da 
intimação pessoal do interessado; se admite recurso com efeito suspensivo, contar-se-á 
do término do prazo para o recurso (se não for interposto) ou da intimação do julgamento 
final do recurso (se interposto regularmente)”. (Mandado de Segurança, 16ª edição, p. 
40). 
Com o mesmo entendimento, vem decidindo este eg. Tribunal, verbis : 
“EMENTA: Processual Civil. Mandado de segurança. Decadência. 
- Na pendência de julgamento de recurso administrativo com efeito suspensivo, interposto 
contra o ato apontado como ilegal, não se inicia o prazo de decadência da ação 
mandamental (Lei nº 1.533/51, art. 5º, inciso I). 
- A teor do art. 151, III, do CTN, combinado com os arts. 1º do Decreto-lei nº 822/69 e 33 
do Decreto nº 70.235/72, o recurso administrativo tributário será recebido no efeito 
suspensivo, independentemente de garantia de instância. 
- Comprovado nos autos que da decisão do Conselho de Contribuintes indeferitória do 
recurso tomou ciência o impetrante em 24.08.90, e ajuizada a segurança em 28.11.90, 
afasta-se a alegativa de decadência do direito à impetração. 
- Apelo provido. Sentença reformada. Baixa à instância de origem, para o exame do 
mérito da impetração. 
(AMS nº 6078 PE, 1ª Turma, Rel. Juiz Geraldo Apoliano, julg. em 21.05.92, publ. em 
18.09.92). 
No caso em julgamento, observa-se claramente que a CDL impugnou o lançamento 
consubstanciado na NFLD nº 32.197.683-5 (fls. 40-47). De acordo com o documento de 
fls. 70/73, verifica-se que o lançamento foi julgado procedente no dia 08.04.97, em 
prejuízo da apelante, que foi comunicada da decisão desfavorável em 25.04.97 (fls. 76). 
Em decorrência disso, a CDL interpôs o recurso administrativo próprio, datado de 
26.05.97 (fls. 76/78), julgado pelo Conselho de Recursos da Previdência Social na data de 
29.08.97 (fls. 80/81), sendo–lhe negado provimento e tendo a decisão final do CRPS sido 
comunicada à apelante no dia 11.11.97, como se verifica às fls. 79 do processo, razão 
pela qual o prazo de 120 dias para a impetração do mandado de segurança só teria início 
a partir da data da ciência da decisão do recurso administrativo, quando o ato impugnado 
estaria pronto para surtir efeitos, não se configurando, no presente caso, a decadência, 
uma vez que o writ foi ajuizado no dia 07.01.98. 
Dou provimento, em parte, à apelação, para anular a sentença e determinar que o 
mandado de segurança tenha regular processamento. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 63.664-SE 
Relator: O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Apelante: UNIÃO FEDERAL 
Apelado: ANTÔNIO SANTOS DE ANDRADE 
Advogados: DRS. ANTÔNIO SANTOS DE ANDRADE E OUTRO (APDO.) 

EMENTA: 
Constitucional. Processual Civil. Contribuição para a Seguridade Social. Proventos de 
inativos. Medida provisória. Lei nº 9.630, de 23 de abril de 1998. Preliminar de decadência 
do direito de ação. Inocorrência. 
1. Preliminar de decadência do direito de ação que se afasta, porque a aposentadoria do 
impetrante é paga mês a mês. A cada pagamento mensal, renova-se o direito deste de 
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ajuizar ação referente aos seus proventos. 
2. Sem que a medida provisória que instituiu a contribuição para a Seguridade Social 
sobre os proventos dos servidores inativos seja convertida em lei, tal exigência não 
poderá ser validamente efetuada; é que, somente com a publicação da lei na qual for 
convertida aquela espécie normativa, é que se poderá fixar o termo a quo para a 
contagem dos noventa dias (princípio nonagesimal) a que alude o § 6º do artigo 195 da 
Constituição Federal em vigor. 
3. Com o advento da Lei nº 9.630, de 23 de abril de 1998, passaram a ser considerados 
isentos, em relação à contribuição previdenciária, os proventos recebidos pelos servidores 
públicos inativos (artigo 1o, parágrafo único, da citada lei).  
4. Malgrado se ressalte, no artigo 6o do referido diploma legal, a convalidação dos atos 
praticados com base na Medida Provisória nº 1.646-47, assiste ao impetrante direito à 
restituição dos descontos efetuados, tendo em vista que não poderiam tais descontos, 
conforme exaustivamente exposto, serem realizados com base em Medida Provisória não 
convertida em lei. 
5. A restituição das diferenças será efetuada a partir do ajuizamento da ação de 
segurança. 
6. Apelação e remessa oficial parcialmente providas. 

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, rejeitar a preliminar e, no mérito, dar parcial provimento à apelação e à 
remessa oficial, nos termos do relatório, voto e notas taquigráficas constantes nos autos, 
que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 3 de setembro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ GERALDO APOLIANO - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO: Cuida-se de mandado de segurança impetrado 
ao objetivo de que seja declarado o direito do impetrante à percepção dos seus 
proventos, sem a incidência do desconto previdenciário previsto na Medida Provisória nº 
1.415/96 e suas reedições, bem como a declaração incidental de sua 
inconstitucionalidade. 
Sustenta o impetrante, em síntese: a) é ex-servidor federal, aposentado, sob a égide da 
Lei nº 8.112/90, sendo que vem recebendo seus proventos conforme os cálculos 
elaborados pela impetrada na data da sua aposentadoria, anterior a 29 de abril de 1996; 
b) foi editada a Medida Provisória nº 1.415/96, que determinou a incidência de desconto 
para a Seguridade Social, sobre os proventos dos inativos, dentre estes o impetrante; c) a 
referida MP é inconstitucional, pois não atende aos requisitos de relevância e urgência 
exigidos para sua edição, assim como não foi transformada em lei no prazo de 30 dias; 
além disso, malfere o disposto nos artigos 5º, inciso XXXVI, 194, parágrafo único, 146, 
inciso III, e 195, § 6º, todos da Constituição Federal. 
A liminar foi concedida. 
A União Federal ofertou defesa às fls. 38/43, pelo que argumenta: a) que inexiste preceito 
constitucional a vedar instituição da contribuição em apreço por medida provisória; b) que 
a sobredita MP não violou os princípios do direito adquirido e da irredutibilidade 
vencimental. 
Parecer do douto presentante do Parquet Federal pela concessão da ordem; a segurança 
foi concedida, determinando a sustação definitiva do desconto previdenciário nos 
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proventos do impetrante. 
A União Federal interpôs embargos de declaração, objetivando esclarecimento acerca da 
restituição dos descontos já efetuados, os quais foram acolhidos para declarar que a 
referida restituição ocorra desde o primeiro desconto, uma vez que não houve incidência 
da prescrição. 
Inconformada, a União Federal interpôs a apelação de fls. 60/66, pelo que alega, em 
preliminar, a decadência do direito de ação. No mérito, referenda as teses expendidas na 
defesa supracitada. Em relevo, aduz que não poderia o perilustre Juiz a quo determinar a 
restituição das diferenças relativas à referida exação, anteriores ao ajuizamento da ação. 
Contra-razões não apresentadas. 
É o relatório. 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): Data máxima vênia, não merece 
reforma a douta sentença recorrida.  
Analiso, precipuamente, a preliminar de decadência do direito de ação. Penso que a 
mesma há de ser afastada, visto que a aposentadoria do impetrante é paga mês a mês. 
Ou seja, a cada pagamento mensal renova-se o direito deste de ajuizar ação referente 
aos seus proventos. 
A preliminar, rejeito-a, portanto. 
A questão de mérito consiste em saber se a medida provisória é espécie normativa 
adequada para a criação das contribuições sociais previstas no artigo 195 e parágrafos da 
Constituição Federal em vigor. Sobre as medidas provisórias, cumpre relembrar o que 
dispõe o artigo 62, parágrafo único, da Carta em vigor: 
"Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas 
provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional, 
que, estando em recesso, será convocado extraordinariamente para se reunir no prazo de 
cinco dias. 
Parágrafo único. As medidas provisórias perderão a eficácia, desde a edição, se não 
forem convertidas em lei no prazo de trinta dias, a partir de sua publicação, devendo o 
Congresso Nacional disciplinar as relações jurídicas delas decorrentes”. 
No tocante ao decreto-lei, a jurisprudência e a doutrina reconheciam que "não cabia ao 
Judiciário, senão ao órgão político (Congresso Nacional) apreciar os requisitos da 
urgência ou do interesse público" (veja-se RE nº 12739-SP, in RTJ 44/54, e Leon Frejda 
Szklarowsky - Medidas Provisórias, p. 39, RT, São Paulo, 1991). 
Entretanto, esse entendimento, ao menos na doutrina, não era pacífico, consoante ressai 
do seguinte escólio: "No nosso entendimento, é possível o controle jurisdicional dos 
requisitos de urgência e relevância. No mesmo sentido opinam Pontes de Miranda, 
Geraldo Ataliba e Manoel Gonçalves Ferreira Filho, quanto à Constituição de 1967 (com a 
redação da EC nº 1/69, artigo 55), sobre o decreto-lei, que serviu de inspiração à medida 
provisória" - cf. Ferreira, Pinto - Comentários à Constituição, 3º vol., p. 288, Saraiva, São 
Paulo, 1992. 
Mais adiante, esse mesmo autor preleciona, "na verdade, a medida provisória depende 
dos pressupostos taxativos e restritos para a sua validade, que vinculam o governo. Ela 
está sujeita ao duplo critério de avaliação do Congresso e do Judiciário, que podem 
impugná-la, numa apreciação política e jurídica, principalmente política, pelo Congresso, 
para reprová-la e não a converter em lei, e jurídica, pelo Poder Judiciário" - ob. cit., p. 289. 
É correto inferir, portanto, que os pressupostos da relevância e da urgência comportam 
exame sob dúplice angulação: a política, feita pelo Parlamento, e a jurídica, de 
responsabilidade do Poder Judiciário. 
"Urgência" e "relevância", portanto, são vocábulos que assumem conotação também 
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jurídica; e em relação à urgência, por exemplo, pode-se dizer, sob enfoque estritamente 
jurídico, que só ocorre, tal como o requer o artigo 64, §§ 2º e 4º, da Constituição, "... 
quando a medida provisória que se pretende editar seja inferior ao prazo do referido 
artigo, pois se não ocorrer tal prazo, a norma só pode ser editada sob a forma de lei" - aut. 
e ob. cit., p. 289. 
Data vênia, não me parece próprio cogitar-se de urgência, sob a ótica estritamente 
jurídica, em relação a uma iniciativa que está a ser reprisada por lapsos de tempo que 
superam os marcos sinalados nos §§ 2º e 4º do artigo 64 da Carta em vigor. 
Sob essa angulação, estou em que se poderia, validamente, recusar aplicação às 
sucessivas reedições da Medida Provisória nº 1.415/96 1 (ainda que se tivesse por 
presente a "relevância", a "urgência" não se faria presente; e porque se exige 
concomitância dos pressupostos ...). 
Abandono, todavia, esse raciocínio, porque um outro ponto desperta-me a atenção; refiro-
me ao disposto no parágrafo 6º do artigo 195 da CF/88, que dispõe: "as contribuições 
sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após decorridos noventa dias da 
data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o 
disposto no art. 150, III, b". 
Para que possam servir de instrumento hábil à criação das referidas contribuições sociais, 
as medidas provisórias deverão se converter em lei no prazo de 30 dias, sob pena de, 
perdendo a eficácia e saindo do mundo jurídico, não viabilizarem o atendimento ao 
requisito da anterioridade (mitigado - 90 dias) 2, tal como se reclama no cânone legal já 
identificado. 
Somente quando a Medida Provisória nº 1.415/96, que vem sendo reeditada 
mensalmente, se converter em lei, é que poderão ser validamente exigidas as 
contribuições sociais sobre os proventos dos aposentados; isso, é óbvio, após o decurso 
do prazo nonagesimal contado da data da publicação da lei em que for convertida a 
medida provisória (só a conversão em lei é que permite fixar-se o termo a quo para a 
contagem do prazo de noventa dias constitucionalmente exigido). 
Se a reedição de medida provisória não rejeitada expressa e formalmente pelo 
Parlamento não mereceu restrição por parte do colendo Supremo Tribunal Federal (cf. 
medida liminar na ADIN nº 295-3/DF), a possibilidade de medida provisória posterior 
convalidar os ditames ou efeitos de medida provisória anterior, cujo prazo de apreciação 
de trinta dias tenha transcorrido in albis, parece sepultada pela jurisprudência do Excelso 
Pretório, tal como se depreende da decisão proferida pelo eminente Ministro Celso Mello, 
ao apreciar a concessão de liminar na ADIN nº 365-8/600, verbis: 
"A convalidação, por deliberação executiva, de atos praticados com fundamento em 
medidas provisórias não convertidas, afronta o preceito consubstanciado no art. 62, 
parágrafo único, da Constituição, que prevê a sua desconstituição, integral e radical, com 
eficácia ex tunc. A preservação, no tempo, dos efeitos de medidas provisórias não 
apreciadas pelo Congresso Nacional revela-se em manifesta colidência não só com o que 
expressa e literalmente dispõe o texto constitucional mas, também, com a própria mens 
constitucionis, que quis suprimir a possibilidade de sua subsistência no mundo jurídico. Ao 
contrário do que ocorria com o decreto-lei, cuja rejeição não acarretava a nulidade dos 
atos praticados durante sua vigência (CF. 69, art. 55, parágrafo 2º), a rejeição e 
igualmente a não conversão da medida provisória despoja-se de eficácia desde o 
momento de sua edição”. (...). 
Em sede administrativa, no procedimento nº 96.240.074, o eminente Juiz Oliveira Lima, 
pronunciando-se a respeito da matéria, assim discorreu:  
"Ocorre que, como muito bem realçado pela Assessoria da Presidência, a medida 
provisória perde sua eficácia desde a edição, se não for convertida em lei, pelo 
Congresso, no prazo de trinta dias. Como não pode ser prorrogada, a continuação de 
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seus efeitos somente é possível com a edição de outra medida provisória. 
Assim, se o Congresso converter em lei a Medida Provisória nº 1.415/96, a contribuição 
previdenciária dos inativos será cobrada a partir de agosto de 1996. Caso contrário, a 
cobrança ficará sujeita ao prazo de noventa dias contados da publicação da medida 
provisória que, a esse respeito, for convertida em lei. 
E, em conclusão, sublinhou o eminente Juiz: isto posto, meu voto é no sentido de que a 
contribuição previdenciária dos servidores inativos somente seja exigida a partir de 
noventa dias da publicação da medida provisória que for oportunamente convertida em 
lei" - fls. 54 (daquele processado). 
Não é preciso esforço de monta para observar a tendência nítida nas decisões adrede 
reproduzidas: em ambas, forceja-se por que, somente após a conversão em lei, é que os 
dispositivos de medida provisória reeditada, que encerrem restrição ou supressão de 
direito, ou que criem obrigações, poderão produzir efeitos jurídicos válidos. 
Por não ser material nem juridicamente possível estabelecer-se, no caso sob enfoque, o 
dies a quo (para a contagem dos noventa dias, com a conseqüente homenagem ao 
princípio da noventalidade), afigura-se-me írrito o ato que importe na exigência da 
contribuição para a Seguridade Social, sobre os proventos dos inativos, nos moldes 
constantes da Medida Provisória nº 1.415/96 e suas posteriores reedições - ao menos 
enquanto tais comandos não forem convertidos em lei (publicada esta, e averbada a 
homenagem devida ao princípio nonagesimal, aí sim, as contribuições para a Seguridade 
Social poderão ser validamente descontadas dos servidores aposentados). 
Que não se enxergue nisso qualquer declaração de inconstitucionalidade do ato 
normativo muitas vezes citado (ou de quaisquer das suas reedições); o Plenário deste 
Tribunal, cumpre que se faça consignar, já enfrentou a questão e reputou ser 
desnecessário o reconhecimento de qualquer feição de inconstitucionalidade na medida 
provisória sob enfoque ou nos outros atos a ela subseqüentes. 
O que se sustenta é que não é possível exigir a contribuição previdenciária dos 
aposentados, sem que se observe o "princípio nonagesimal"; mas para que isso ocorra, 
cumpre que a medida provisória seja convertida em lei que, uma vez publicada, tornará 
materialmente possível o estabelecimento do dies a quo para a contagem dos noventa 
dias a que, por repetidas vezes, fiz alusão. 
Impende salientar, ainda, que o Governo Federal fez editar, em 24 de abril de 1998, a Lei 
nº 9.630, através da qual “isenta” os proventos dos servidores públicos inativos da 
contribuição para o Plano da Seguridade Social do Servidor (artigo 1º, parágrafo único). 
Ressalta-se, contudo, no referido diploma legal, que a pré-falada isenção somente teria 
eficácia a partir de 31 de março de 1998 3, e que seriam válidos os atos praticados com 
base na Medida Provisória nº 1.646-47 4, vale dizer, consideraram-se válidos todos os 
descontos efetuados com base na indigitada MP. 
Penso, rogando a vênia costumeira aos entendimentos em contrário sentido, que assiste 
ao impetrante o direito à restituição dos descontos efetuados, tendo em vista que não 
poderiam os mesmos, conforme exaustivamente exposto, serem realizados com base em 
medida provisória não convertida em lei. 
Por fim, entendo que, ao menos no tocante ao termo inicial do pagamento das diferenças 
relativas à contribuição sob enfoque, assiste razão à apelante. Deveras, a sentença 
proferida em ação mandamental tem seus efeitos contados a partir do ajuizamento da 
ação. 
Dessarte, para a postulação dos valores cujo desconto antecedeu a data do ajuizamento 
da ação de segurança, o impetrante haverá de utilizar-se das vias ordinárias. 
Esforçado nessas razões, sou pelo provimento parcial da apelação e da remessa oficial; 
cumpre, pois, que a autoridade coactora se abstenha de descontar a contribuição 
previdenciária dos proventos do impetrante, à conta da isenção concedida através do 
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novel diploma legal, e que diligencie com vistas a providenciar a imediata reposição dos 
valores descontados a tal título, a contar da data do ajuizamento da ação de segurança, 
acrescidos de juros à taxa legal, contados da citação/notificação válida, tudo 
monetariamente corrigido, nos termos da Lei nº 6.899, de 1981. 
É como voto. 
1- A última reedição da prefalada “MP” ocorreu sob o nº 1.646-47, em 24 de março de 1998. 
2- Ou princípio da noventalidade, ou nonagesimal ... 
3 - Artigo 1º, parágrafo único, da Lei nº 9.630, de 1998. 
4 - Artigo 6º do mesmo diploma legal. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA  N. 64.376-PE  
Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: UNIÃO FEDERAL 
Apelados: ALDEREDO RODRIGUES DA SILVA E OUTROS 
Advogado: DR. CARLOS XAVIER BRASILEIRO (APDOS.) 

EMENTA:  
Constitucional. Processual Civil. Servidor público federal. Contribuição social. Alíquota. 
MP 1.415/96 e suas reedições. Inconstitucionalidade. Conversão na Lei 9.630/98. 
1. Incabimento de argüição de nulidade da manutenção da medida liminar.  
2. A autoridade apontada como coatora é que tem a competência para corrigir o ato 
impugnado, não importando que a confecção da folha de pagamento se faça fora das 
dependências do Órgão, mas o seu efetivo comando para aplicar a decisão aqui 
examinada.  
3. A reedição de uma medida provisória não tem o condão de conferir eficácia a uma 
medida provisória anterior que não tenha sido convertida em lei dentro do prazo legal. 
4. É inconstitucional a exigência do desconto previsto pela MP 1.415/96, tendo-se em 
vista a sua não transformação em lei dentro do prazo legal, bem como em razão do § 6º 
do artigo 195 da CF/88, que determina que as contribuições previdenciárias somente 
poderão ser exigidas após o transcurso do prazo de 90 dias, contados da publicação da 
lei que as houver instituído. 
5. Nos termos do art. 1º e parágrafo único da Lei 9.630, de 24 de abril de 1998, a 
contribuição mensal do servidor público civil, ativo e inativo, dos três poderes, será de 
11% (onze por cento), incidente sobre a sua remuneração, sendo isentos os proventos 
dos servidores públicos inativos da contribuição para o Plano da Seguridade Social. 
6. Inobstante o previsto no art. 6º do referido diploma legal, é de se reconhecer ao 
servidor o direito à restituição dos descontos efetuados, tendo-se em vista que não 
poderiam ser estes realizados com base em medida provisória não convertida em lei.  
7. Precedentes. 
8. Preliminares rejeitadas. 
9. Apelação e remessa oficial improvidas. 

ACÓRDÃO 
Vistos, discutidos e relatados estes autos em que figuram como partes as acima 
identificadas, decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, rejeitar as preliminares, e, no mérito, 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, 16 de março de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator  
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RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Trata-se de sentença que julgou parcialmente 
prejudicado o writ, porém manteve os efeitos da liminar para assegurar aos autores, ora 
apelados, a sustação da cobrança da contribuição para o PSS (Plano de Seguridade 
Social), em percentual incidente sobre seus proventos, na forma prevista na MP 1.415/96 
e suas reedições posteriores. 
Alega a apelante, preliminarmente, a nulidade da manutenção da medida liminar, em 
razão da incogruência com a parte da sentença que julga parcialmente prejudicado o writ 
e também a ilegitimidade passiva ad causam da autoridade apontada como coatora, 
pleiteando, em razão disto, a extinção do processo sem julgamento do mérito. E no 
mérito, alega a constitucionalidade da incidência do desconto em exame, já que a medida 
provisória referida e suas reedições posteriores, que fixaram tal desconto, têm força de 
lei. 
Sem contra-razões. 
Duplo grau obrigatório. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Trata-se de sentença que julgou 
parcialmente prejudicado o writ, porém manteve os efeitos da liminar para assegurar aos 
autores, ora apelados, a sustação da cobrança da contribuição para o PSS (Plano de 
Seguridade Social), em percentual incidente sobre seus proventos, na forma prevista na 
MP 1.415/96 e suas reedições posteriores. 
Inicialmente, analiso a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. 
Decido pelo total descabimento de tal preliminar, já que a autoridade apontada como 
coatora é que tem a competência para corrigir o ato impugnado, não importando que a 
confecção da folha de pagamento se faça fora das dependências do Órgão, mas o seu 
efetivo comando para aplicar a decisão aqui examinada.  
No caso, a autoridade apontada como coatora é a que faz pagamentos, com desconto da 
contribuição em debate. É o órgão pagador, que pode tomar as providências 
administrativas para sanar a irregularidade e, até mesmo, pagar a diferença relativa ao 
desconto por folha de pagamento suplementar. 
No tocante à argüição preliminar de nulidade da manutenção da medida liminar, tenho 
que a mesma deve ser analisada juntamente com o mérito da questão, por estar com ele 
intimamente relacionada. 
Quanto ao mérito, em casos análogos, posicionei-me no sentido de considerar 
inconstitucional a exigência do desconto previsto pela MP 1.415/96 e suas reedições, 
tendo em vista a sua não transformação em lei dentro do prazo legal, bem como pelo fato 
de que suas reedições não lhe conferem eficácia, e, ainda, em razão do § 6º do artigo 195 
da CF, que determina que as contribuições previdenciárias somente poderão ser exigidas 
após o transcurso do prazo de 90 dias, contados da publicação da lei que as houver 
instituído. 
Consubstanciado em reiteradas decisões sobre a matéria, e em que pese a posição 
adotada pelo eg. STF, tenho firmado o entendimento de que as reedições sucessivas de 
medidas provisórias, nunca convoladas em lei pelo Congresso Nacional, não têm o 
condão de alterar sistema completo implantado através de diplomas legais egressos do 
legislativo. Inclusive esta eg. Corte, não adentrando o mérito da questão, ao decidir o 
Incidente de Uniformização de Jurisprudência na AC nº 131.226-PE, publicado em 
05.03.99, posicionou-se no sentido de que não se apresenta oportuno uniformizar-se a 
jurisprudência desta Corte com base em posicionamentos provisórios emitidos pela 
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Suprema Corte do País. 
Ocorre que foi sancionada a Lei 9.630, em 23 de abril de 1998, de iniciativa do Presidente 
da República, isentando os servidores inativos da contribuição para o custeio do plano de 
seguridade dos servidores federais, desobrigando-os da exação antes fixada pela medida 
provisória já transcrita, nos seguintes termos : 
“ Art. 1º . Omissis. 
Parágrafo único – O servidor público inativo, independentemente da data de sua 
aposentadoria, ficará isento da contribuição para o Plano de Seguridade Social de que 
trata este artigo, a partir de 31 de março de 1998, estendendo-se a isenção às 
contribuições de inativos não descontadas na época própria.” 
 Entendo, portanto, que assiste aos impetrantes o direito à restituição dos descontos 
efetuados, tendo em vista que não poderiam, conforme já explanado, ser realizados com 
base em medida provisória não convertida em lei.  
 Neste sentido, caminha a jurisprudência deste egrégio Tribunal, como se infere dos 
arestos que se seguem, in verbis : 
“Constitucional. Processual Civil. Contribuição para a Seguridade Social. Proventos de 
inativos. Medida provisória. Lei 9.630, de 24 de abril de 1998. 
1. Omissis. 
2. Sem que a medida provisória que instituiu a contribuição para a Seguridade sobre os 
proventos dos servidores inativos seja convertida em lei, tal exigência não poderá ser 
validamente efetuada; é que, somente com a publicação da lei na qual for convertida 
aquela espécie normativa, é que se poderá fixar o termo a quo para a contagem dos 
noventa dias (princípio nonagesimal) a que alude o § 6º do art. 195 da Constituição 
Federal em vigor. 
3. Com o advento da Lei 9.630, de 24 de abril de 1998, passaram a ser considerados 
isentos, em relação à contribuição previdenciária, os proventos recebidos pelos servidores 
inativos (art. 1º, parágrafo único, da citada lei). 
4. Malgrado se ressalte, no art. 6º do referido diploma legal, a convalidação dos atos 
praticados com base na Medida Provisória nº 1.646-47, assiste aos impetrantes direito à 
restituição dos descontos efetuados, tendo em vista que não poderiam tais descontos, 
conforme exaustivamente exposto, ser realizados com base em medida provisória não 
convertida em lei. 
5. Apelação e remessa oficial improvidas”. 
(AMS 63.323-PE, publicada no DJU em 21.08.98, 3ª Turma, Relator Juiz Geraldo 
Apoliano). 
“Administrativo. Servidor público. Preliminar de mandado de segurança interposto contra 
lei em tese. Contribuição de inativos para a Seguridade Social. 
1. Omissis. 
2. Este Tribunal já vinha decidindo pelo incabimento da contribuição pelo servidor público 
inativo para o Plano de Seguridade Social, em face de inadmitir o uso reiterado de 
medidas provisórias para disciplinar a matéria, pela não caracterização da urgência, e ferir 
o princípio da separação dos poderes. 
3. O legislador, ao redigir a Lei 9.630, de 23 de abril de 1998, que dispõe sobre as 
alíquotas de contribuição para o Plano de Seguridade Social do servidor público ativo e 
inativo, referendou o entendimento deste Tribunal, quando normatizou a isenção do 
servidor público inativo para o Plano da Seguridade Social (parágrafo único do art. 1º da 
Lei 9.630/98). 
4. Preliminar rejeitada. 
5. Apelação e remessa oficial improvidas”.  
(AMS 62178-PB, publicada no DJU em 04.09.98, 1ª Turma, Relator Juiz Ubaldo Ataíde 
Cavalcante). 
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“Mandado de Segurança. Contribuição para o PSS. Servidores na inatividade. MP nº 
1.415/96. Isenção posterior. Lei 9.630/98. 
A Lei nº 9.630, de 23 de abril de 1998, isentou os aposentados da obrigação de contribuir 
para o Plano de Seguridade Social dos servidores, antes sujeitos à exação por força da 
Medida Provisória nº 1.415/96. 
Direito superveniente – art. 462 – CPC. A jurisprudência se firmou no sentido de que ‘a 
prestação jurisdicional há de compor a lide como a mesma se apresenta no momento da 
sua entrega, regra esta que não se limita o primeiro grau’. (RSTJ 42/352)”.  
(AMS 63510-PB, publicada no DJU em 16.10.98, 3ª Turma, Relator Juiz Ridalvo Costa). 
Certo, pois, é que assiste aos impetrantes o direito à restituição dos descontos efetuados, 
tendo em vista que não poderiam, conforme já explanado, ser realizados com base em 
medida provisória não convertida em lei, cumprindo, pois, à autoridade coatora se abster 
de descontar a contribuição previdenciária dos proventos dos autores, em razão da 
isenção concedida através do novel diploma legal, e que providencie a reposição dos 
valores descontados a tal título. 
Com estas considerações, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO N. 05-PE  
Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Parte Autora:  ASFIPE - ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DOS FISCAIS DE CONTRIBUIÇÕES 
   PREVIDENCIÁRIAS  
Parte Ré: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Excipiente: ASFIPE - ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DOS FISCAIS DE CONTRIBUIÇÕES 
  PREVIDENCIÁRIAS  
Excepto: JUÍZO FEDERAL DA 6ª VARA - PE 
Advogados: DRS. MARCO ANTÔNIO DE SÁ DOWSLEY (PARTE A) E GILBERTO QUINTINO 
  DE SANTANA E OUTROS (PARTE R) 

EMENTA: 
Processo Civil. Exceção de impedimento. Art. 134, III, do CPC. Inaplicabilidade aos juízes 
de primeiro grau. 
1. Determina o art. 134, III, do CPC, ser vedado ao juiz exercer as suas funções no 
processo contencioso ou voluntário que conheceu em primeiro grau de jurisdição, tendo-
lhe proferido sentença ou decisão. 
2. Impedimento do art. 134, III, do CPC, veda apenas ao juiz conhecer de recurso 
interposto em causa que já apreciara como magistrado em grau inferior de jurisdição. 
3. Na hipótese, tratando-se de sentença anulada pelo Tribunal, com o retorno dos autos 
ao Juízo de primeiro grau, não há qualquer impedimento do juiz monocrático.  
 4. Exceção de impedimento rejeitada. 

ACÓRDÃO 
 Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade de votos, rejeitar a 
exceção de impedimento e determinar o seu arquivamento, 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 novembro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator 
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RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Cuida a hipótese de exceção de impedimento 
contra o MM. Juiz Federal da 6ª Vara - PE, interposta nos autos da Ação de Reintegração 
de Posse nº 93.171-0 pela ASFIPE - Associação Pernambucana dos Fiscais de 
Contribuições Previdenciárias, face ao art. 134, III, do CPC. 
Fundamenta-se o excipiente no fato de que, anulada a sentença proferida pelo MM. Juiz 
monocrático e devolvidos os autos ao Juízo da 6ª Vara - PE para prosseguimento do feito 
e prolação de nova sentença, o MM. Juiz prolator da sentença anulada é impedido de 
atuar no processo, por já ter proferido sentença. 
Informações do MM. Juiz monocrático. 
É o relatório. 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Cuida a hipótese de exceção de 
impedimento contra o MM. Juiz Federal da 6ª Vara - PE, interposta nos autos da Ação de 
Reintegração de Posse nº 93.171-0 pela ASFIPE - Associação Pernambucana dos Fiscais 
de Contribuições Previdenciárias, face ao art. 134, III, do CPC. 
Fundamenta-se o excipiente no fato de que, anulada a sentença proferida pelo MM. Juiz 
monocrático e devolvidos os autos ao Juízo da 6ª Vara – PE para prosseguimento do feito 
e prolação de nova sentença, o MM. Juiz prolator da sentença anulada é impedido de 
atuar no processo, por já ter proferido sentença. 
Estabelece o art. 134, III, do Código de Processo Civil: 
 "Art. 134. É defeso ao juiz exercer as suas funções no processo contencioso ou 
voluntário: (...) 
 III - que conheceu em primeiro grau de jurisdição, tendo-lhe proferido sentença ou 
decisão; (... )” 
 Da dicção do referido dispositivo tem-se que o mesmo apenas é aplicável aos casos em 
que o processo seja submetido a conhecimento do magistrado em segundo grau de 
jurisdição, não àqueles, como o presente, em que, por error in procedendo, retornem os 
autos ao Juízo monocrático para nova decisão. 
Nesta hipótese, o primeiro grau de jurisdição ainda não restou findo, uma vez que não 
proferida sentença válida, que lhe colocasse termo final. A nova sentença que for 
proferida será, em termos de perfeição formal, primeira e única. 
O mesmo entendimento expressa Pontes de Miranda, que, em seus Comentários ao 
Código de Processo Civil, preleciona: "Se numa jurisdição inferior o juiz de grau mais alto 
(...) decidira no processo ou julgara a final não pode ser juiz na superior instância". 
Também Nélson Nery Júnior, em seu Código de Processo Civil Comentado, afirma: 
 "Não pode o juiz julgar, em grau de recurso, causa que já apreciara como magistrado em 
grau inferior de jurisdição. (... ) A proibição só se aplica aos juízes de segundo grau, não 
sendo impedido o juiz de primeiro grau que, em processo anterior sobre o mesmo fato, 
tomou conhecimento da causa e a julgou”. 
Por tais razões, não verificando o impedimento alegado, rejeito a presente exceção de 
impedimento. 
É o meu voto. 
 

HABEAS CORPUS N. 572-PE 
Relator: O SR. JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE 
Impetrantes: DRS. NILZARDO CARNEIRO LEÃO E OUTRO 
Impetrado: JUÍZO PRESIDENTE DA JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE  
  SERRA TALHADA - PE 
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Paciente:  SAMUEL ABRHAM COHEN 

EMENTA: 
Habeas corpus. Prisão civil. Depositário infiel. Recusa na assinatura do auto de penhora. 
Bem penhorado em outros processos que tramitam perante o mesmo juízo em que o 
paciente aceitou o munus de depositário fiel.  
 - Não obstante o entendimento jurisprudencial segundo o qual "somente se aperfeiçoa o 
depósito em mãos do executado com aceitação, por este, do encargo” (RT 110/1.049), 
também é assente que, "se o exeqüente concordar em que o executado fique como 
depositário, este não pode recusar o encargo sem justificação e apenas para dificultar a 
execução” (RT 599/94).  
 - Sendo o bem penhorado em outros processos e comprovado que já existe auto de 
penhora em que o paciente assinou e concordou com o encargo de depositário fiel 
também na qualidade de executado, é forçoso reconhecer a ausência de justificativa da 
recusa em assinar novo auto de penhora, considerando-se, assim, suprida tal 
irregularidade e perfeito o depósito do bem penhorado. 
- Ordem de habeas corpus denegada, com a conseqüente cassação da liminar concedida. 

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, denegar a ordem de 
habeas corpus, na forma do relatório, voto e das notas taquigráficas constantes dos 
autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 11 de dezembro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE - Relator 

RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE: Cuida-se de habeas corpus 
liberatório, com pedido de liminar, em favor de Samuel Abrham Cohen, recolhido na 
Secretaria de Segurança Pública de Pernambuco, em virtude de ordem emanada do 
ilustre Juiz Presidente da JCJ de Serra Talhada-PE, em decisão proferida nos autos de 
reclamatória trabalhista, objeto de carta precatória executada pelo ilustre Juiz da 7ª JCJ 
do Recife-PE. 
Argumentam os impetrantes a ilegalidade do constrangimento decorrente do fato de que o 
paciente não é depositário de bem penhorado, eis que se recusou a assinar "auto de 
penhora” de um trator esteira Caterpillar, no valor de R$ 19.000,00 (padrão monetário de 
fevereiro de 1996), não aceitando a missão de ficar como seu fiel depositário em 
substituição a José Roberto de Siqueira, que se afastou da empresa executada, Poço 
Verde Agrícola S/A. 
O pedido de liminar foi deferido, ante o entendimento jurisprudencial no sentido de que a 
recusa na assinatura do auto de penhora implica a não efetivação do depósito (RHC 
61.525-GO, Rel. Min. Aldir Passarinho, DJU de 15.06.84). 
A autoridade impetrada prestou suas informações, argüindo a incompetência deste Juízo 
para conhecer e julgar a presente impetração; no mérito, considerou que o 
aprisionamento do paciente deve ser mantido, haja vista que, tendo o bem sido 
penhorado em vários processos que tramitam perante aquele Juízo, bastava que 
subscrito um único auto de penhora para que o devedor assumisse a coisa em depósito. 
O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem, considerando que “não há 
o que se falar em ilegalidade por parte do Presidente da Junta de Conciliação e 
Julgamento, uma vez que a recusa do paciente em assinar o auto de depósito não inquina 
de vício a penhora, haja vista o bem ter sido oferecido para garantir a execução em outras 
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reclamações trabalhistas que tramitam no mesmo Juízo”. 
Vieram-me conclusos os autos, por atribuição de relatoria. 
É o relatório. 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE (Relator): Inicialmente, cumpre 
afastar a assertiva da autoridade impetrada no sentido de que este Tribunal Regional 
Federal não é competente para processar e julgar o feito. 
É uníssono e pacífico o entendimento jurisprudencial em sentido contrário, haja vista 
tratar-se de ato judicial emanado de juiz federal trabalhista, cuja apreciação, ante as 
normas constitucionais pertinentes, compete ao Tribunal Regional Federal. 
Quanto à questão da ilegalidade do ato impetrado, é de procedência apenas aparente, 
haja vista a peculiaridade da espécie. 
Na verdade, o entendimento jurisprudencial predominante é no sentido de que "só se 
aperfeiçoa o depósito em mãos do executado com a aceitação, por este, do encargo (STF 
- Pleno, v.u.: RTJ 110/1.049 e STF- RT 589/230)” (in Código de Processo Civil e 
legislação processual em vigor, 28º edição, Saraiva, 1997, p. 510). 
No entanto, não menos prestigiável é o entendimento pretoriano segundo o qual, “se o 
exeqüente concordar em que o executado fique como depositário, este não pode recusar 
o encargo sem justificativa e apenas para dificultar a execução (RT 599/94, Lex-JTA 
147/230)” (in ob. cit., p. 510). 
Verifica-se, pois, no presente caso, a ausência de justificação do paciente na recusa da 
assinatura do auto de penhora, eis que o mesmo figura como executado em outros 
processos e restou comprovada sua aceitação do munus de depositário fiel do mesmo 
bem também penhorado nesses outros processos, circunstância essa que supre a 
irregularidade de ausência de assinatura e torna perfeito o depósito. 
Por oportuno, transcrevo excertos do Parecer Ministerial, in verbis: 
 "Assim, requisito essencial do auto de depósito, sob pena de nulidade, é a assinatura do 
depositário. 
Entretanto, observa-se que, in casu, o ora paciente figura, como já dito, como fiel 
depositário do mesmo bem oferecido na reclamação Trabalhista que deu azo ao habeas 
corpus em tela, qual seja, o Processo de nº 483/93. 
Tendo em vista a recusa do paciente em assinar os demais autos de penhora, oriundos 
de inúmeras outras reclamações trabalhistas, a Secretaria da Junta fez constar, através 
de certidão, que sendo a penhora comum a vários processos, a assinatura do depositário 
em apenas um dos autos de depósito supre as demais, uma vez que o bem ofertado é o 
mesmo. 
De fato, se o paciente já havia se comprometido a guardar o bem oferecido à penhora em 
uma reclamação trabalhista e este mesmo bem é comum a outras penhoras, a sua recusa 
em assinar os demais autos de depósito não inquina de vício a penhora, uma vez que a 
coisa já estava sob a sua responsabilidade a fim de garantir a execução de outras 
reclamações, pois nada impede que um mesmo bem seja atingido por várias penhoras. 
Indubitavelmente, o paciente, na qualidade de depositário, não respeitou o gravame 
judicial, estando, desta forma, sujeito à prisão civil, por infidelidade no exercício da função 
pública que lhe foi confiada, responsabilizando-se civil e criminalmente pelos seus atos 
em detrimento da execução” (fls. 52). 
Ante o exposto, verificando infrutífera a alegação de ausência de justa causa na 
decretação da prisão do paciente, denego a ordem de habeas corpus, cassando a liminar 
concedida. 
É como voto. 
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HABEAS CORPUS N. 577-PE  
Relator: O SR. JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE 
Impetrantes: DRS. CARLOS JOSÉ DE BARROS ARAÚJO E OUTROS 
Impetrado: JUÍZO PRESIDENTE DA JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DO 
RECIFE-PE 
Paciente: FRANCISCO PEREIRA LIMA FILHO 

EMENTA: 
 Habeas corpus. Prisão civil. Depositário infiel. Valor depositado não equivalente ao bem 
penhorado. 
- Regularmente intimado a apresentar, para reavaliação, o bem penhorado e não o 
fazendo, sendo efetuado depósito em dinheiro aquém do valor do bem penhorado, 
evidenciando-se a manobra do paciente para desobrigar-se do seu munus assumido 
perante o Juízo, consubstancia situação fática que enseja a decretação da prisão civil do 
depositário infiel. 
- Ordem de habeas corpus denegada, com a conseqüente cassação da liminar concedida. 

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, denegar a ordem de 
habeas corpus, cassando a liminar, 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 habeas corpus 
preventivo em favor de Francisco Pereira Lima Filho, tendo em vista que, deferindo 
petição nos autos de reclamação trabalhista, o ilustre Juiz Presidente da 6ª JCJ do Recife 
determina a expedição de carta precatória executória para a JCJ de Arapiraca-AL, a fim 
de que seja expedido e cumprido mandado de prisão contra o ora paciente, salvo se 
pagar imediatamente o saldo da avaliação - R$ 5.838,09 (padrão monetário de janeiro de 
1996), haja vista não ter apresentado para reavaliação o bem de que ficara depositário. 
O impetrante argumenta, em síntese, o seguinte: 
 - que a intimação do paciente, na sua condição de depositário do veículo penhorado, de 
propriedade da empresa - Indústrias Alimentícias Dominó Ltda., da qual era ele sócio 
majoritário, até então não se fizera, conquanto houvesse o oficial de justiça certificado que 
o notificara na pessoa da esposa; 
 - promoveu todos os meios para a apresentação do bem, apesar de não lhe ter sido 
possível, em se tratando de coisa que, via de regra, acha-se confiada à guarda de outrem, 
como é o caso de uma caminhonete, ou um caminhão; 
 - verificada tal impossibilidade, apressou-se para que houvesse a substituição por 
dinheiro do veículo penhorado, assim, com o depósito efetuado na Caixa Econômica 
Federal da quantia de Cr$ 42.000.000,00, em 07.12.92, não há como se falar em 
depositário infiel, quantia esta levantada pelo exeqüente; 
 - o depositário não é o executado; ele não deve, não podendo haver saldo a pagar, pelo 
depositário, que desincumbiu-se do seu munus pelo depósito efetuado na CEF, em 
07.12.92; 
 - se o exeqüente faz jus a algum saldo da avaliação, que prossiga na execução contra a 
executada, empresa reclamada, A. M. Andrade. 
A ordem foi liminarmente concedida, até final julgamento do habeas corpus. 
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A autoridade impetrada informou que anteriormente foi impetrado habeas corpus pelo 
mesmo paciente, pelas mesmas razões do presente, havendo, naquela ocasião, sido 
extinto sem julgamento de mérito, face a prejudicialidade ocasionada por acordo entre as 
partes; com a extinção do HC 342-PE e não havido mudança no estado de fato, 
determinou o juízo expedição de novo mandado de prisão; conclui asseverando que “o 
paciente pretende, com o depósito de quantia aleatória, a desobrigação do munus 
assumido perante este Juízo de guarda do bem penhorado, até determinação ulterior do 
juízo. A lei é clara - somente com o depósito do valor do bem desobriga-se o depositário. 
Conforme os cálculos de fls. 351 (doc. 03), não foi integral o depósito”. (Fls. 39). 
O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem, considerando que o valor 
depositado em cruzeiros não equivale ao bem penhorado. 
Vieram-me conclusos os autos, por atribuição de relatoria. 
É o relatório. 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE (Relator): Primeiramente, cumpre 
desconsiderar a alegação dos impetrantes, no sentido de que o paciente não foi 
regularmente intimado para apresentar o bem para reavaliação, eis que, não somente 
deixou de trazer à colação cópia da mencionada certidão do oficial de justiça, como 
também consta dos autos que o paciente se apresentou em juízo requerendo juntada aos 
autos de comprovante de depósito efetuado na CEF, que alega ser equivalente ao bem 
penhorado, uma vez que se encontrava na impossibilidade de apresentar o mini-
caminhão, Mercedes Benz, modelo 1981, que, estando em poder do Sr. João José de 
Oliveira, sócio-gerente das Indústrias Alimentícias Dominó Ltda., atualmente Transbem - 
Cargas e Encomendas, não foi trazido àquela JCJ (fls. 25/26). 
Não subsiste, pois, a alegação de vício na intimação, porquanto, mesmo que assim 
tivesse ocorrido, ter-se-ia suprida com a presença do depositário em juízo. 
A liminar foi concedida no presente, considerando que o reclamante-executado não 
somente concordou com o pedido de substituição do bem penhorado pelo seu equivalente 
em dinheiro, mas também requereu sua liberação, tendo sido atendido mediante alvará. 
No entanto, numa análise mais detida dos elementos trazidos aos autos, não vislumbro 
ausência de justa causa no decreto de prisão ora impugnado. 
Oportuna é a transcrição das informações apresentadas nos autos do referido HC 342-
PE, in verbis: 
 “Desde há muito que vem o paciente 'brincando' com a Justiça do Trabalho. Porém, fixa-
se como marco, para não se retroceder muito, à petição de fls. 216 dos autos da Ação 
Trabalhista ( ), na qual diz a empresa do paciente estar o bem penhorado em suas 
dependências, no endereço que informa, para a reavaliação. 
Adiante (...), alegação que por 'excepcional necessidade' teve que utilizar o referido 
veículo, pede para ser concedido um prazo de 15 (quinze) dias para apresentá-lo. 
Deferido pelo Juízo (...). 
Mais além, pede prorrogação do prazo por mais 15 dias, inclusive se comprometendo a, 
se não apresentar o bem, depositar o correspondente valor, com a devida correção. 
Também deferiu o Juízo (...). Todavia, não fez uma coisa nem outra o paciente, daí a 
sentença que o considerou depositário infiel e, por conseqüência, determinou sua prisão 
(...). No mesmo dia da decisão (24.11.92) requereu ao Juízo que determinasse a correção 
monetária do valor do bem penhorado para efetuar o depósito (...). Pediu também a 
suspensão da medida (prisão) - doc. 12. O autor da AT concordou com o requerido, 
desde que fosse satisfeito o valor da execução (...). Deferido pelo Juízo. Depósito feito em 
valor inferior (...). 
Dizendo o paciente que o bem estava em poder do sócio de sua empresa, requereu a 
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busca e apreensão do mesmo (...). 
A partir daí (informações anteriores prestadas), foi noticiado o Juízo da propositura do 
Habeas Corpus que recebeu o número 05/92, no Egrégio Tribunal Regional do Trabalho 
da Sexta Região, ainda sem julgamento, em vista dos motivos expostos nas certidões 
cujo Relator é o M.D. Dr. Sérgio Coutinho. 
Determinou o Juízo que fosse o paciente do HC intimado da atualização dos cálculos (...). 
Intimação da nova atualização (...). 
Ofício à Secretaria Judiciária do TRT, informando o quantum debeatur do paciente (...)”. 
(Fls. 43/44 destes autos). 
Já as informações na presente impetração dão conta de que, "com a extinção do Habeas 
Corpus nº 342-PE (93.05.38849-3), e não tendo havido mudança no estado de fato, 
determinou o Juízo expedição de novo mandado de prisão”. (Fls. 39 destes autos). 
Com razão o ilustre representante do Ministério Público Federal ao considerar, em seu 
parecer, que: 
 “À vista do cálculo de fls. 45, com data de 12.03.96, restou esclarecido que a ausência 
dada pelo exeqüente, em 09.02.93, aos ‘cálculos de fls.’ (fls. 28) não tinha o condão de 
ostentar sua renúncia à equivalência entre o valor do bem penhorado e sua substituição 
por dinheiro (arts. 668 e 906 do CPC). 
Não restou sobejamente comprovada a hipótese ínsita no art. 664 do CPC, ainda que o 
pedido do exeqüente para a liberação do quantum depositado conste da mesma petição 
(fls. 28) e, dada a sua qualidade de hipo-suficiente no processo trabalhista, sugerisse um 
acordo. 
Inquestionavelmente, a conta de fls. 45 afasta uma composição entre o exeqüente e a 
empresa executada, pessoa jurídica distinta do paciente, seu sócio cotista majoritário. 
Juridicamente não impressiona a alegação de que o paciente não é devedor. Por não ser 
o executado, nada deve. Por ser o depositário do bem penhorado, deve. É, pois, devida a 
diferença entre o valor do auto-carga, devidamente corrigido, de 09.87 a 07.12.92, e o 
valor depositado, perfazendo uma dívida de quatro mil, duzentos e dezoito reais e 
dezenove centavos”. (Fls. 50/51). 
Ante o exposto, verificando infrutífera a alegação de ausência de justa causa na 
decretação da prisão do paciente, denego a ordem de habeas corpus, cassando a liminar 
concedida. 
É como voto. 
 

HABEAS CORPUS N. 866-CE  
Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Impetrante: DR. HENRIQUE DAVI DE LIMA NETO 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 5ª VARA - CE 
Paciente: LUIZ RODRIGUES FEIJÃO 

EMENTA: 
Habeas corpus. Estelionato. Falsidade ideológica. Patrocínio infiel. Detrimento a serviço 
da União. Ação penal. Competência da Justiça Federal. Trancamento de inquérito policial. 
Atipicidade. Concessão. 
Os crimes de estelionato, falsidade ideológica e patrocínio infiel, quando praticados 
perante órgão do Poder Judiciário Federal, portanto, em detrimento de serviço da União, 
devem ser julgados pela Justiça Federal, por estarem em seu âmbito de competência, 
sendo atribuição da Polícia Federal a sua investigação. 
Competência de Tribunal Regional Federal para julgar habeas corpus contra ato de Juiz 
Federal que requisita a instauração de inquérito policial. 
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Constatada, de plano, a ausência na conduta do paciente de elementos objetivos 
essenciais à configuração dos tipos penais a ele imputados, é de deferir-se a ordem de 
habeas corpus para trancamento do inquérito policial. 

ACÓRDÃO 
 Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada e conceder a ordem, nos termos do relatório e 
voto anexos, que passam a integrar o presente julgamento.  
Recife, 25 de março de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Henrique Davi de Lima Neto impetrou habeas 
corpus em favor de Luiz Rodrigues Feijão, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz 
Federal da 5ª Vara no Estado do Ceará. 
Afirma o impetrante que o paciente é advogado militante e que, no exercício de seu 
mister, propôs, perante a 5ª Vara Federal no Ceará, a Ação Ordinária n.º 93.00247.40 – 9 
contra o INSS, tendo como autores a Sra. Antônia Jerônima de Sousa, a Sra. Antônia 
Ferreira de Sousa, o Sr. Pedro Mercê, o Sr. José de Paiva Dias e o Sr. Luiz Ribeiro das 
Neves, os quais lhe conferiram procurações para o foro em geral e, inclusive, poderes 
expressos para receber e dar quitação. 
Assevera que finda a fase de execução do respectivo julgado e tendo o INSS feito o 
depósito judicial na Caixa Econômica Federal das quantias a que foi condenado, requereu 
o paciente ao MM. Juiz da 5.ª Vara Federal no Ceará o levantamento das importâncias 
depositadas em favor de seus clientes, tendo o ilustre Magistrado proferido despacho 
para que fizesse prova do enquadramento nas exigências legais insculpidas no art. 109 
da Lei 8.213/91. 
Face à determinação do Juízo, continua o impetrante, o paciente renovou o pedido de 
levantamento das quantias depositadas, aduzindo que seus constituintes eram pessoas 
idosas, residentes a mais de 300 Km (trezentos quilômetros) de Fortaleza, o que 
dificultava sua locomoção para receberem pessoalmente os valores a que faziam direito, 
tendo-lhe sido apresentada no Cartório da 5ª Vara Federal declaração, elaborada por 
determinação de seu Juiz Titular, com a afirmação de que seus constituintes se 
encontravam impossibilitados de se locomoverem até a sede da Justiça Federal no 
Ceará, a qual assinou de bom grado, com o intuito de tornar célere o procedimento de 
liberação do quantum devido a seus clientes. 
Narra o impetrante que, inexplicavelmente e à revelia do paciente, compareceu à 5ª Vara 
Federal o Sr. Pedro Mercê, um dos autores da mencionada ação, tendo sido ele, antes de 
receber o alvará judicial em seu nome, submetido a exame médico na Polícia Federal, 
com a lavratura de atestado de estar gozando de perfeita saúde.  
Diz, ainda, que, com base na declaração assinada pelo paciente e nas declarações do Sr. 
Pedro Mercê, o MM. Juiz da 5ª Vara Federal no Ceará requisitou a instauração de 
inquérito policial (IPL n.º 471/96 – SR/DPF/CE) contra o paciente, no qual é-lhe atribuída 
conduta tipificada no art. 171, caput, c/c o art. 14, II, e nos arts. 299 e 355, todos do 
Código Penal. 
Alega o impetrante, ao final, a ausência de justa causa na instauração do referido 
inquérito policial, ante a ausência de dolo na ação do paciente, o que caracterizá-la-ia 
como penalmente atípica. 
Foram solicitadas informações à autoridade apontada coatora (MM. Juiz da 5ª Vara 
Federal no Ceará) (fls. 36) e à Juíza titular da 3ª Vara Federal no mesmo Estado (fls. 44), 
perante a qual tramita o inquérito policial objeto destes autos. 
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Às fls. 38/40, o impetrante requereu o deferimento de medida liminar determinando a 
suspensão do inquérito policial até o julgamento do mérito deste writ. 
Esta 3ª Turma deferiu o pedido liminar às fls. 46/49, decidindo pela competência desta 
Corte para apreciar esta ação, tendo em vista que o inquérito policial foi instaurado 
conforme a respectiva portaria, e determinando a remessa de cópia do presente processo 
à Corregedoria Regional da 5ª Região Federal, face à omissão constatada na prestação 
de informação pela autoridade apontada coatora e pelo Juízo perante o qual tramita o 
inquérito policial. 
As informações solicitadas às fls. 36 e 44 foram prestadas às fls. 58 e 51/53, 
respectivamente. 
Parecer da d. Procuradoria Regional da República às fls. 61/64, opinando, em preliminar, 
pela incompetência da Justiça Federal para julgar as condutas, em tese, criminosas 
investigadas no inquérito policial objeto desta ação, bem como pela falta de atribuição da 
Polícia Federal para condução deste último, por estarem os fatos típicos indicados nos 
autos circunscritos às pessoas do paciente e de seus clientes, e, no mérito, pela 
denegação do habeas corpus, por merecer melhor averiguação a situação descrita nos 
autos e não se constituir o inquérito, de per si, em ofensa ou dano ao paciente. 
Em seguida, vieram-me os autos conclusos. 
É o relatório. 

VOTO - PRELIMINAR 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: A d. Procuradoria Regional da República opinou, em 
preliminar, pela incompetência da Justiça Federal para julgar as condutas, em tese, 
criminosas investigadas no inquérito policial objeto desta ação, bem como a falta de 
atribuição da Polícia Federal para condução deste último, por estarem os fatos típicos 
indicados nos autos circunscritos às pessoas do paciente e de seus clientes. 
O apuratório atacado por este habeas corpus investiga a conduta do paciente, 
enquadrando-a nos arts. 171, caput, c/c 14, II, e arts. 299 e 355, todos do Código Penal. 
Atribui-se, pois, ao paciente a prática de tentativa de estelionato, de falsidade ideológica e 
de patrocínio infiel, baseando-se na divergência entre sua declaração, firmada perante o 
Juízo Federal da 5ª Vara no Ceará, de impossibilidade de locomoção de seus 
constituintes para receberem as quantias judicialmente garantidas e a declaração de um 
deles prestada por ocasião de sua presença àquela Vara para receber alvará de 
levantamento do valor que lhe era devido. 
Da análise da situação concreta, atentando para o fato de que a declaração 
supostamente falsa do paciente foi prestada a órgão da Justiça Federal, no curso de ação 
judicial nele em trâmite, é, data venia, manifesta a prática, em tese, no caso dos autos, de 
crimes em detrimento de serviço da União, a fixar, nos termos do art. 109, IV, da 
Constituição Federal, a competência da Justiça Federal para apreciar possível ação fruto 
do inquérito policial em questão, bem como a atribuição da Polícia Federal para conduzir 
a respectiva investigação. 
Ademais, no que concerne ao presente habeas corpus, como já decidido pela 3ª Turma 
quando do deferimento do pedido liminar, tendo a requisição do inquérito policial sido feita 
por Juiz Federal, é este a autoridade indicada como coatora que deve figurar no pólo 
passivo da impetração, ensejando, portanto, a competência deste eg. Tribunal Regional 
Federal para apreciar a respectiva ação. 
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada. 

VOTO - MÉRITO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): É importante para o deslinde do presente 
feito a aplicabilidade ou não do art. 109 da Lei 8.213/91, no qual se embasou a autoridade 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

indicada coatora para exigir a declaração de impossibilidade de locomoção de seus 
constituintes ao paciente como pré-requisito ao levantamento da quantia depositada em 
juízo em favor deles pelo INSS em virtude da ação judicial anteriormente proposta. 
Preconiza o mencionado dispositivo legal da Lei 8.213/91: 
 “Art. 109. O benefício será pago diretamente ao beneficiário, salvo em caso de ausência, 
moléstia contagiosa ou impossibilidade de locomoção, quando será pago a procurador, 
cujo mandato não terá prazo superior a doze meses, podendo ser renovado. (Redação 
dada pela Lei nº 8.870, de 15.04.94). 
Parágrafo único. A impressão digital do beneficiário incapaz de assinar, aposta na 
presença de servidor da Previdência Social, vale como assinatura para quitação de 
pagamento de benefício”. 
A leitura do parágrafo único do citado artigo, ao referir-se a quitação do recebimento do 
benefício por aposição de impressão digital na presença de servidor da Previdência 
Social, já indica que a procuração a que alude o caput é a civil para recebimento 
administrativo do benefício previdenciário no INSS, e não a procuração judicial, cuja 
disciplina está contida no art. 38 do Código de Processo Civil. 
Esse entendimento é reforçado pela leitura do dispositivo normativo do Decreto n.º 
2.137/97 que, ao regulamentar o disposto no art. 109 da Lei 8.213/91, fala em renovação 
ou revalidação da procuração junto aos órgãos locais de atendimento do INSS: 
Decreto Nº 2.173, de 05 de março de 1997: 
“....omissis 
Art 133. O documento de procuração para recebimento de benefício da previdência social 
deverá, a cada ano, ser renovado ou revalidado pelos órgãos locais de atendimento do 
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS”. 
A disciplina da procuração judicial continua sendo dada pelo art. 38 do Código de 
Processo Civil, inexistindo qualquer limitação às regras ali insculpidas instituída pela 
legislação previdenciária, como, data venia, equivocadamente, entendeu a autoridade 
apontada coatora. 
Assim, existindo poderes expressos na procuração judicial para receber e dar quitação, 
como é o caso das procurações outorgadas ao paciente (fls. 15/16) na Ação Ordinária nº 
93.00247.40 – 9, ajuizada na 5ª Vara Federal no Estado do Ceará, não pode o Magistrado 
impor, salvo motivo relevante, qualquer restrição aos poderes regularmente outorgados 
no instrumento procuratório, como já decidido pelo Pleno desta eg. Corte de Justiça 
Federal: 
“EMENTA: Processual Civil. Mandado de segurança. Precatório. Advogado. Mandato com 
poderes especiais. 
Se os impetrantes possuem poderes expressos para receber e dar quitação, constantes 
dos instrumentos procuratórios regularmente outorgados, na forma do art. 38 do CPC, 
não podem sofrer restrições ao tentar exercitá-los, salvo motivo relevante, podendo, nos 
débitos judiciais liquidados mediante precatório, receber diretamente os valores devidos 
aos seus clientes. 
O § 4º do art. 22 da Lei 8.906/94 permite a dedução dos honorários contratuais, para 
pagamento direto ao advogado, desde que o contrato seja anexado aos autos antes de 
integralmente cumprido o precatório. 
A Instrução Normativa do Tribunal reguladora do procedimento do pagamento de 
precatório, mediante depósito direto na conta do credor, não se aplica aos casos em que 
o advogado pretende executar os poderes de receber e dar quitação. 
Hipótese de incidência do Imposto de Renda configurada. 
Concessão parcial da segurança, nos termos do primeiro pedido alternativo formulado, 
para determinar o pagamento dos precatórios diretamente aos impetrantes”. 
(TRF 5ª Região, MS n.º 55.764 – CE, Pleno, Rel. Juiz Ridalvo Costa, ac. un., julg. 
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18.09.96). 
Desse modo, não necessitava o paciente, para levantar as quantias depositadas 
judicialmente em favor de seus clientes pelo INSS, os quais lhe haviam outorgado 
poderes expressos para receber e dar quitação, preencher qualquer outro requisito, 
constituindo-se em flagrante ilegalidade a negativa de liberação dos alvarás solicitados e 
a exigência de declaração de impossibilidade de locomoção de seus constituintes da lavra 
da autoridade apontada coatora. 
Tomando por base as considerações acima, passo a cotejar os elementos objetivos dos 
tipos imputados pelo inquérito policial ao paciente com a conduta por ele realizada. 
No crime de falsidade ideológica (art. 299 do CP), é elemento objetivo essencial do tipo a 
finalidade de criar obrigação, prejudicar direito ou alterar a verdade sobre fato 
juridicamente relevante. 
No caso, mesmo supondo-se que a declaração prestada pelo paciente (fls. 22) seja falsa, 
ausente estaria, no caso concreto, a finalidade, essencial ao enquadramento de qualquer 
conduta sua ao tipo do art. 299 do Código Penal, de criação de obrigação, de prejuízo a 
direito ou de alteração da verdade sobre fato juridicamente relevante, pois, não sendo 
aplicável à hipótese a restrição do art. 109 da Lei 8.213/91, como já exposto, a referida 
declaração carece de idoneidade, mesmo que potencial, para gerar qualquer situação 
jurídica relativamente ao levantamento da quantia depositada em juízo pelo INSS que 
anteriormente a ela já não estivesse na esfera de direito do paciente por força da 
procuração judicial a ele conferida por seus clientes com poderes para dar e receber 
quitação. 
No crime de estelionato (art. 171 do CP), por sua vez, encontra-se no núcleo objetivo do 
tipo, como objeto do crime, a vantagem ilícita, inexistindo na conduta do paciente em 
tentar levantar a quantia depositada judicialmente em favor de seus constituintes - ato que 
lhe é garantido pelos poderes procuratórios a si outorgados -, mesmo aceitando-se a 
falsidade da declaração por ele prestada, a possibilidade de obtenção de vantagem ilícita. 
No que concerne ao crime de patrocínio infiel (art. 355 do CP), o tipo legal inclui como 
elemento objetivo o prejuízo a interesse, cujo patrocínio, em juízo, é confiado ao 
advogado, não havendo na tentativa do paciente de levantar a quantia depositada em 
juízo em favor de seus constituintes, em estrito cumprimento do instrumento procuratório 
que lhe foi outorgado, a potencialidade de realização de prejuízo ao interesse de seus 
clientes. 
Além disso, as declarações do constituinte Pedro Mercê (fls. 24) de que não tinha ciência 
de que havia ganho a causa na ação judicial contra o INSS e de que este havia feito o 
pagamento do valor da condenação não servem de indício de pretensão ilícita do 
paciente, pois é natural que seus constituintes, cuidando-se de pessoas humildes e de 
pouca instrução, não acompanhassem o trâmite da ação, fato, aliás, comum mesmo nos 
meios mais instruídos. 
Em conclusão, a conduta do paciente, no contexto em que realizada, não tem, de plano, 
qualquer idoneidade fática para preencher os tipos penais que a ele são imputados, 
faltando justa causa ao inquérito policial instaurado contra ele por requisição do Juiz 
Federal da 5ª Vara no Ceará. 
Isto posto, concedo a ordem de habeas corpus para o trancamento do inquérito policial nº 
471/96 – SR/DPF/CE instaurado contra o paciente. 
É como voto. 
 

HABEAS CORPUS N. 950-PE  
Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Impetrantes: ERWIN HERBERT FRIEDHEIM NETO E DÉCIO PETRÔNIO CAMPOS 
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FLORENTINO 
Impetrado: JUÍZO PRESIDENTE DA 4ª JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DO 
RECIFE 
Pacientes: CRISTIANE PERRELI DE MELO, PÉRCIDA DE PAULA OLIVEIRA, JOSELANE 
SILVA  
  CAMPOS FERREIRA, CRISTIANE PAIVA MANCHESTER QUEIROGA, SANDRA  
  FERREIRA PEREIRA, MÔNICA MIRLEY S. CASTRO, MARIA ROSINEIDE 
VIEIRA  
  SOUZA, HELENA CRISTINA C. M. CAMPOS, FREDERICO JOSÉ MOREIRA 
MUNIZ 
  E ADYNARA MARIA QUEIROZ MELO 

EMENTA: 
Habeas corpus preventivo contra Juiz do Trabalho. Penhora. Cheque administrativo. 
Ordem bancária. Determinação judicial. Descumprimento. 
- Questão discutida no âmbito de processo trabalhista que não pode ser objeto de exame 
da Justiça Federal. Somente a Justiça do Trabalho tem competência para definir a 
pertinência dos argumentos trazidos pelos impetrantes. Cabe a ela definir se a penhora 
dirigida contra o estabelecimento bancário acha-se ou não dentro dos limites legais.  
 - Incabível a concessão da ordem para eximir os pacientes do cumprimento de uma 
determinação proferida pelo Juízo Laboral, cujos fundamentos foram, por enquanto, 
mantidos pela Corte Revisora.  
 - Denegação da ordem. 

ACÓRDÃO 
 Vistos, etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, denegar a ordem, nos termos do relatório, voto e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 11 de março de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 

RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Trata-se de habeas corpus preventivo impetrado em 
favor de Cristiane Perreli de Melo e outros, todos gerentes da Agência 246 (Recife-Matriz) 
do Banco Bandeirantes S/A, tendo como autoridade coatora a MM. Juíza Substituta da 4ª 
Junta de Conciliação e Julgamento do Recife, com o objetivo de obter salvo- conduto para 
proteger a liberdade de locomoção dos pacientes, que entendem estar ameaçados por 
ato judicial da impetrada, ante a determinação ao corpo gerencial do mencionado 
estabelecimento bancário para que seja emitido cheque administrativo ou ordem de 
pagamento bancário no valor flxado no respectivo mandado, para penhorar créditos 
trabalhistas de ex-empregados do BANORTE, sob pena de prisão. 
Concedi liminar a fim de que os pacientes não sofram qualquer constrangimento no direito 
de ir e vir, e ordenei a expedição dos salvo-condutos necessários, comunicada a ilustre 
autoridade impetrada. 
A Procuradoria Regional da República, em parecer de lavra do ilustre Dr. Miécio Oscar 
Uchôa Cavalcanti Filho, opinou pela concessão do habeas corpus, evitando-se que os 
pacientes sejam privados de sua liberdade de ir e vir, “por uma ordem judicial cuja 
legalidade encontra-se sub judice". 
Às fls. 112, Ofício nº 003616/98, da 4ª JCJ do Recife, informa o total desconhecimento da 
impetrada sobre o presente processo. 
Em sessão realizada em 17.12.98, esta Turma, por unanimidade, converteu o processo 
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em diligência a fim de que fosse oficiado ao Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, 
buscando-se notícia acerca do julgamento do mandado de segurança referido nos autos e 
colhidas as informações da autoridade apontada como coatora, fornecendo-se cópia da 
inicial da impetração e documentos que a acompanham. 
Às fls. 117, o Juiz Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, Dr. Josias 
Figueirêdo de Souza, em Ofício nº 10/99, de 21.01.1999, informou sobre a extinção do 
processo TRT - MS 00160/98, sem julgamento do mérito, por incabível, declarada na 
Sessão Ordinária do dia 29.10.98 e publicada no DOE no dia 19.01.99. 
E o relatório. 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Acoima-se de ilegal a ordem emanada da 
MM. Juíza Substituta da 4ª JCJ do Recife, que vem impondo aos pacientes a emissão de 
cheque administrativo ou ordem de pagamento bancária. 
Na inicial os impetrantes assim fundamentam o pedido: 
 "Os impetrantes afirmam que tal procedimento é ilegal, abusivo e constrangedor, 
primeiramente porque não foi respeitado o que preceitua o art. 655 do CPC, haja vista 
que não se encontra delimitado no referido artigo a emissão de cheque administrativo, 
tampouco a ordem de pagamento; de segundo plano, destaca-se que um Banco não tem 
defesas contra o Poder do Estado, ademais o dinheiro constante no cofre é ‘Reserva 
Bancária' contabilizada para o Banco Central, e o dinheiro no caixa não é do Banco, mas 
de clientes ou de terceiros em razão de depósitos ou pagamento de títulos, portanto, não 
há que se falar em penhorar dinheiro na 'boca do caixa’. E para consubstanciar suas 
alegações, os impetrantes vêm ressaltar, permissa venia, a origem do termo Banco: 
 ‘Banco. Expressão de Direito Comercial, significa e designa, em geral, todo 
estabelecimento de crédito, isto é, comercial e financeiro, que tem por finalidade o 
comércio de dinheiro e de crédito privado. 
Neste sentido, comércio de dinheiro e de crédito privado quer significar o estabelecimento 
que recebe depósitos, ou seja, fundos economizados e não aplicados, para os confiar ao 
comércio e à indústria, por meio de empréstimo ou da negociação sobre títulos, que 
possuem equivalência monetária'. (Vocabulário Jurídico, vs. I e II, De Plácido e Silva – 4ª 
ed. - p. 280 - Ed. Forense). 
O Banco é apenas um depositário, ou seja, pessoa jurídica à qual o terceiro entrega ou 
confia dinheiro ou objeto em depósito, para que conserve a coisa dada com a devida 
diligência e a restitua tão logo seja exigida; portanto, o dinheiro no caixa pertence a 
terceiros e não ao Banco, por isso é ilegal a sua penhora. 
A própria lei proíbe penhora de dinheiro nas instituições financeiras; é o que prescreve o 
artigo 68 da Lei 9.069/96: 
 ‘Art. 68 - Os depósitos das instituições financeiras bancárias mantidos no Banco Central 
do Brasil e contabilizados na Conta ‘Reservas Bancárias' são impenhoráveis e não 
responderão por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária, trabalhista 
ou de outra natureza, contraída por essas instituições ou quaisquer outras a elas ligadas”. 
Dessa forma, não há que se falar em descumprimento de ordem judicial, pois é a própria 
lei que proíbe a penhora de dinheiro no Banco e tanto este como o Judiciário estão 
atrelados às determinações legais" (fls. 4 e 5). 
O cerne da questão consiste em definir a legalidade do ato da ilustre autoridade apontada 
como coatora, ao determinar aos pacientes a emissão de cheque administrativo e ordem 
de pagamento em nome do Banco Bandeirantes S/A. 
É evidente que tal questão, discutida no âmbito de um processo trabalhista, não pode ser 
objeto de exame por esta Corte. Somente a Justiça do Trabalho tem competência para 
definir a pertinência dos argumentos trazidos pelos impetrantes. Cabe a ela definir se a 
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penhora dirigida contra o estabelecimento bancário acha-se ou não dentro dos limites 
legais. No caso, observo que o tema foi submetido à colenda Corte Laboral no Proc. TRT 
MS 00160/98, que assim decidiu: 
 "ACÓRDÃO - EMENTA: Mandado de Segurança. Havendo penhora de bem de terceiro 
estranho ao processo, sem determinação de bloqueio de numerário, incabível o 
mandamus, eis que a questão pode ser discutida em sede de embargos de terceiro. 
Aplica-se o artigo 5º, II, da Lei nº 1.533/51. Extingue-se o processo, sem julgamento do 
mérito”. (Fls. 120). 
Ora, em tais condições, não se vislumbra ilegalidade ou abusividade no ato praticado pela 
ilustre autoridade impetrada. Não poderia esta Turma conceder a ordem para eximir os 
pacientes do cumprimento de uma ordem proferida em um processo trabalhista, cujos 
fundamentos foram, por enquanto, mantidos pela Corte Revisora. 
Ressalto, ainda, que a ordem judicial questionada cogita apenas, para o caso de 
"descumprimento de ordem judicial, bem assim de configuração de ato atentatório à 
dignidade da Justiça, com aplicação das medidas legais cabíveis às espécies”. Em 
nenhum momento refere-se à prisão dos pacientes, hipótese em que lhe faltaria 
competência. 
Em exame de matéria similar, há o seguinte precedente do egrégio Superior Tribunal de 
Justiça: 
 "Não há constrangimento ilegal, ensejador de habeas corpus, quando o paciente está sob 
expectativa de ser preso por não cumprir decisão judicial. O descumpridor de decisão 
judicial proferida por Juiz competente constitui crime em tese (CP, art. 330), que deve ser 
apurado o quanto antes" (STJ - RHC 1370 - Rel. Ministro Edson Vidigal - DJU 04.11.91, p. 
15.693). 
Em face do exposto, denego a ordem, cassando a liminar. 
É como voto. 
 

HABEAS CORPUS N. 971-PE 
Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Impetrantes: DRS. EDIL BATISTA JÚNIOR E OUTROS 
Impetrado: JUÍZO DO TRABALHO DA JCJ DE BARREIROS 
Pacientes: PEDRO RAFAEL LAPA EJORGE IVAN GALVÃO DUARTE 

EMENTA: 
Habeas corpus preventivo. Decisão que determina o bloqueio de valores pertencentes a 
instituição financeira, sob pena de caracterização do crime de desobediência. Ordem 
ilegal. Habeas corpus concedido. 
Habeas corpus contra ato de Juiz de Junta de Conciliação e Julgamento. Competência do 
Tribunal Regional Federal. Precedente do STF. 
O descumprimento de ordem judicial, em tese, pode configurar o crime de desobediência 
ou o de prevaricação. 
A prisão em flagrante, no caso, só se efetivaria se o crime viesse a se consumar, não 
sendo, pois, arbitrária, mas contemplada na própria Constituição - art. 5º, LIX. 
Hipótese de desobediência judicial afastada pela ilegalidade da ordem judicial e pela 
ausência de dolo dos pacientes. 
Habeas corpus concedido. 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, conceder a ordem, nos termos do relatório e votos anexos, que passam a 
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integrar o presente julgamento. 
Recife, 8 de abril de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Trata-se de habeas corpus preventivo impetrado 
pela Procuradoria do Banco Central em favor de Pedro Rafael Lapa e Jorge Ivan Galvão 
Duarte, respectivamente Delegado Regional e Delegado Regional Substituto do Banco 
Central do Brasil, ameaçados em sua liberdade de locomoção por ato dos MM. Juízes do 
Trabalho da única Junta de Conciliação e Julgamento de Barreiros/PE. 
Argúi a impetrante, em preliminar, a incompetência de Juiz do Trabalho para determinar a 
prisão por crime de desobediência, salvo em flagrante delito. 
Com relação ao pedido, sustenta que os pacientes deixaram de cumprir a ordem judicial 
expedida pelos doutos Magistrados, de bloqueio de valores pertencentes ao Banco 
Econômico S/A (atualmente em processo de liquidação extrajudicial) com a finalidade de 
resguardar o pagamento de créditos trabalhistas, por não terem competência para efetuá-
la. 
Alega ainda que, conforme o disposto no art. 68 da Lei nº 9.069/95 e nos arts. 15 a 35 da 
Lei nº 6.024/74, e visando resguardar o Princípio da Isonomia entre os credores, os 
depósitos de instituições bancárias mantidos no BACEN a título de reservas financeiras 
são impenhoráveis e não respondem por dívida trabalhista ou de qualquer outra natureza, 
o que torna impossível o cumprimento da r. ordem judicial em razão da absoluta ausência 
de amparo legal. 
Por fim, sustenta a descaracterização do crime de desobediência, em primeiro lugar por 
não poder o funcionário público ser sujeito do delito previsto no art. 330 do CP e, em 
seguida, por ser a ordem manifestamente ilegal, o que impossibilita o seu cumprimento. 
Concedida a liminar requerida (fls. 36/38), seguiram-se as informações da autoridade 
apontada como coatora, que alegou não ter cometido ilegalidade ou abuso de poder, 
salientando, inicialmente, que as Leis nº 9.069/95 e nº 6.024/74 destinam-se apenas a 
regular as relações entre os bancos e seus investidores, não atingindo os créditos 
trabalhistas que, em razão de seu caráter alimentar, têm privilégio sobre quaisquer outros 
créditos e, finalmente, sustenta que "os pacientes jamais foram ameaçados no seu direito, 
constitucionalmente garantido, de locomoção. Na verdade, caso os pacientes não 
cumpram com a determinação judicial, caberia ao Juízo oficiar o Ministério Público 
Federal, para tomar as providências que entender cabíveis”. (Fls. 47). 
Com vista, opinou a digna representante do Ministério Público pela concessão da ordem, 
sob o fundamento de que, inobstante o dever de obediência do funcionário público, este 
não está adstrito ao cumprimento de ordem manifestamente ilegal. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Cuida-se de habeas corpus preventivo 
impetrado contra os Juízes da Junta de Conciliação e Julgamento de Barreiros-PE. As 
dignas autoridades coatoras determinaram, em princípio, o bloqueio das contas bancárias 
do Banco Econômico S/A para garantir a satisfação de créditos trabalhistas, exigindo o 
seu cumprimento “sob pena de cometimento do crime de desobediência” (fls. 23). 
Examino, inicialmente, a questão da competência desta Corte para julgar o pedido. 
Dispõem os arts. 108, I, a e d, e 114 da Constituição Federal: 
“Art. 108. Compete aos Tribunais Regionais Federais: 
I- processar e julgar, originariamente: 
a) os juízes federais da área de sua jurisdição, incluídos os da Justiça Militar e da Justiça 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

do Trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade, e os membros do Ministério 
Público da União, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral; 
(...) 
d) os habeas corpus, quando a autoridade coatora for juiz federal; 
Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho conciliar e julgar os dissídios individuais e 
coletivos entre trabalhadores e empregadores, abrangidos ao entes de direito público 
externo e da administração pública direta e indireta dos Municípios, do Distrito Federal, 
dos Estados e da União, e, na foram da lei, outras controvérsias decorrentes da relação 
de trabalho, bem como os litígios que tenham origem no cumprimento de suas próprias 
sentenças, inclusive coletivas”. 
Isto posto, infere-se do texto constitucional a competência da Justiça do Trabalho para a 
resolução de conflitos de natureza laborativa, não possuindo, portanto, atribuições de 
natureza penal, razão pela qual os habeas corpus em que a autoridade coatora forem 
juízes federais, entre estes incluídos os do trabalho, serão processados e julgados pelos 
Tribunais Regionais Federais. 
Nesse sentido já decidiu o col. STF em hipótese semelhante: 
“EMENTA: Constitucional. Penal. Habeas corpus. Prisão decretada por Juiz do Trabalho. 
Depositário infiel. Competência do Tribunal Regional Rederal. 
I - No julgamento do CJ nº 6.979-1, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em sessão 
plenária, que a competência para conhecer e julgar habeas corpus, impetrado contra ato 
de Juiz do Trabalho de 1º grau, é do Tribunal Regional Federal e não do Tribunal 
Regional do Trabalho. 
II - Nulidade da decisão denegatória do writ proferida pelo TRT da 9º Região. Remessa 
dos autos ao TRF da 4ª Região.” 
(Dec. un. da 2º Turma do STF, Rel. Min. Carlos Velloso, in DJ de 04.10.91, p. 13.781). 
Assim, não tenho dúvidas quanto à competência desta egrégia Turma. 
Já me manifestei em julgamentos anteriores no sentido de que não há ilegalidade na 
inserção de cláusula ameaçadora de prisão por crime de desobediência, no caso de não 
cumprimento de ordem judicial. 
A prisão em flagrante, no caso, só se efetivaria se o crime de desobediência viesse a se 
consumar, não sendo, pois, arbitrária, mas contemplada na própria Constituição - art. 5º, 
LIX. 
Transcrevo a lição clara e concisa do Ministro Adhemar Ferreira Maciel: 
"Ora, o Juiz, desde que esteja comprovado cabalmente o não cumprimento propositado 
da ordem, deverá simplesmente mandar prender seu destinatário que se acha em 
flagrante delito. Se a ordem for arbitrária - o que se admite em tese, que a autoridade 
administrativa também lance mão da via judicial. O Judiciário é o único meio para resolver 
tais casos. 
O problema de ser ‘crime de prevaricação' ou 'crime de desobediência' não cabe ao Juiz, 
mas ao Ministério Público. 
O fato é que o Juiz, sem qualquer açodamento, cum prudentia officii, não pode deixar que 
seu mando caia vazio. Aí estará em jogo não sua autoridade de Magistrado. Em jogo 
estará o imperium que lhe foi confiado pelo Povo, via Constituição” (Rev. AJUFE nº 26, 
agosto de 1990, p.15). 
Demais disto, não se deve conceder habeas corpus preventivo para incentivar o 
descumprimento de ordem judicial. Nesse sentido, orientou-se a jurisprudência do eg. 
STJ: 
"EMENTA: Processual Penal. Habeas corpus preventivo. Ordem judicial. 
Descumprimento. 
1. As decisões judiciais, se incorrerem em algum vício de ilegalidade, no sistema jurídico 
pátrio, sujeitam-se ao reexame da instância superior. 
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2. O salvo-conduto não é meio adequado para que gerente de instituição financeira 
recuse-se a cumprir ordem judicial, a pretexto de questionar, motu proprio, a legalidade da 
referida ordem. Se a moda se propaga, melhor é extinguir o Poder Judiciário. 
3. Precedentes de Turma”. 
(RHC 1414-GO, Rel. Min. Costa Lima, dec. unân. da 5ª Turma do STJ, publicado no DJ 
de 21.10.91, p.14751). 
No entanto, no caso em julgamento, penso não haver possibilidade de caracterizar-se o 
crime de desobediência. 
Filio-me ao entendimento de que o descumprimento de ordem judicial pode configurar a 
prática do crime em apreço, previsto no artigo 330 do Código Penal, desde que presentes 
os seus elementos: a ordem legal expedida diretamente ao desobediente e o dolo, isto é, 
a vontade livre e consciente de desobedecer à ordem. 
No caso, a decisão, embora emanada de autoridade competente, possui conteúdo 
legalmente duvidoso. Isto porque o art. 68 da Lei nº 9.069/95 e os arts. 15 a 35 da Lei nº 
6.024/74 determinam que os depósitos de instituições financeiras mantidas no Banco 
Central e contabilizadas como reservas bancárias não podem responder por quaisquer 
dívidas, inclusive trabalhista, o que por si só afasta a configuração de crime de 
desobediência, pois só a ordem legal descumprida pode caracterizar o crime de 
desobediência. Afastado também está o dolo dos pacientes, estando ausente a vontade 
consciente e deliberada de desobedecer a ordem legal. 
Afinal, é preciso salientar que pode o funcionário público ser sujeito ativo do crime em 
apreço, uma vez que o delito do art. 330 do CPB esteja incluído entre aqueles praticados 
por particular contra a Administração em geral, o caput do referido artigo não faz 
nenhuma distinção entre o funcionário e o particular. Entretanto, no caso em julgamento, 
descaracterizado está o referido delito, em virtude da inexistência de ordem legal a ser 
descumprida. 
Com essas considerações, concedo o habeas corpus, determinando a expedição de 
salvo-conduto em favor dos pacientes. 
É o meu voto. 
 

HABEAS CORPUS N. 978-AL  
Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Impetrante: HERBER RÊGO LOUREIRO 
Impetrado: JUIZ PRESIDENTE DA JCJ DE UNIÃO DOS PALMARES 
Paciente: HERBER RÊGO LOUREIRO 

EMENTA: 
Habeas corpus preventivo contra Juiz do Trabalho. Determinação judicial. Registro de 
imóveis. Crime de desobediência não configurado.  
 - Em nenhum momento o impetrante foi ameaçado ou esteve na iminência de sofrer 
ameaça à sua liberdade de locomoção. Apenas ficou evidente que, no caso de 
descumprimento de mandado, a pena seria do crime de desobediência, que não 
prescinde de denúncia e do devido processo legal. 
- "Não há constrangimento ilegal, ensejador de habeas corpus, quando o paciente está 
sob expectativa de ser preso por não cumprir decisão judicial. O descumpridor de decisão 
judicial proferida por Juiz competente comete crime em tese (CP, art. 330), que deve ser 
apurado o quanto antes" (Superior Tribunal de Justiça, RHC 1370, Rel. Edson Vidigal, 
DJU 04.11.91, p. 15.693). 
- Habeas corpus não conhecido. 
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ACÓRDÃO 
 Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, não conhecer do habeas corpus, nos termos do relatório, voto e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 11 de março de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 

RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Cuida-se de habeas corpus preventivo impetrado em 
favor de Herber Rêgo Loureiro, tendo como autoridade coatora o MM. Juiz Presidente da 
JCJ de União dos Palmares, sob a alegação de que se encontra na iminência de prisão 
sem justa causa, em face da determinação daquela autoridade para que proceda à 
transcrição de imóveis já adjudicados pelo INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, e 
imissão de posse em favor do INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária. 
O paciente, tabelião público da Comarca de Joaquim Gomes, no Estado de Alagoas, 
explica que os referidos imóveis já foram adjudicados pelo INSS, em 07 de novembro de 
1997, e que se encontram "com imissão de posse em favor do INCRA", determinada pelo 
MM. Juiz de Direito da Comarca de União dos Palmares. 
Reclama que já informou diversas vezes à autoridade coatora, por meio de ofícios e 
telefonemas aos Diretores de Secretaria daquele Juízo, da impossibilidade dos gravames 
de penhora judicial em benefício de diversos reclamantes trabalhistas, contra a reclamada 
Usina Alegria, ex-proprietária das Fazendas Camaçari e Itabira, imóveis rurais situados na 
mencionada Comarca, sem contudo ter sido ouvido. Requereu salvo-conduto. 
O Juízo monocrático determinou a subida dos autos a esta Corte. 
A autoridade coatora prestou Informações, recebidas ontem, dez de março. 
O Ministério Público Federal, no parecer da lavra do ilustre Procurador Dr. Benedito Izidro 
da Silva, opinou, em preliminar, pelo não conhecimento do habeas corpus e, no mérito, 
pela concessão da ordem. 
É o relatório. 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): O presente habeas corpus preventivo foi 
impetrado pelo Tabelião da Comarca de Joaquim Gomes, no Estado de Alagoas, em 
favor próprio, contra o MM. Juiz Presidente da Junta de Conciliação e Julgamento de 
União dos Palmares/AL, que entendeu estar prestes a sofrer prisão injusta, em face da 
determinação da autoridade coatora para proceder à transcrição de imóveis já 
adjudicados pelo INSS, além de imissão de posse em favor do INCRA. 
Verifico, no documento juntado às fls. 13, que, em nenhum momento, o impetrante foi 
ameaçado de prisão, ou esteve na iminência de sofrer ameaça à sua liberdade de 
locomoção, conforme se depreende no petitório de fls. 3 e 4, cujo item VI passo a 
transcrever: 
 “VI - ... a digna autoridade coatora retrocitada ignorou de todas as formas a exposição de 
fatos e direito pertinentes ao ato, e, agravando-se a situação diante de ofícios recebidos, 
não menos de 10, dando ao ora regristrador o prazo de 08 (oito) dias para o devido 
cumprimento, sob pena de prisão em flagrante”. 
Apenas ficou evidente que, somente no caso de descumprimento do mandado em 
questão, a pena seria do crime de desobediência. 
Acompanho o parecer da Procuradoria da República, que esclarece: 
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 “O que ficou claro foi que se o mandado não fosse cumprido, a pena seria do crime de 
desobediência.  
 Para se configurar tal crime é necessário que haja denúncia e o devido processo legal 
(art. 5º, LIV, da Constituição Federal). 
A providência do Juiz, no caso sub judice, limitar-se-ia a remeter peças ao Ministério 
Público e este, se fosse o caso, apresentaria a denúncia. Neste sentido determina o artigo 
40 do CPP: 
 ‘quando, em autos ou papéis de que conhecerem, os Juízes ou Tribunais verificarem a 
existência de crime de ação pública, remeterão ao Ministério Público as cópias e os 
documentos necessários ao oferecimento da denúncia’. 
Na realidade, com a observação de fls. 13, há apenas crime em tese, sendo necessário 
todo um processo para ser verificada a ocorrência ou não de crime. 
É oportuno transcrever a decisão do STJ no RHC 1370 – Rel. Ministro Edson Vidigal, DJU 
04.11.91, p. 15.693: 
 ‘Não há constrangimento ilegal, ensejador de habeas corpus, quando o paciente está sob 
expectativa de ser preso por não cumprir decisão judicial. O descumpridor de decisão 
judicial proferida por Juiz competente constitui crime em tese (CP, art. 330), que deve ser 
apurado o quanto antes’.” 
 Observo que nas informações a ilustre autoridade apontada como impetrada noticia que 
a reclamada efetuou o pagamento da dívida, tendo o MM. Juiz Presidente da JCJ 
determinado a liberação da penhora. Desse modo, entende S. Exa. que o presente 
habeas corpus perdeu o seu objeto.  
 Não perfilho tal entendimento, considerando que a reclamatória extinta fora ajuizada por 
Cícera Maria da Silva contra Destilaria Serrana Ltda. Todavia, os processos judiciais 
referidos pelo notário público, ora impetrante, foram ajuizados por Josefa Maria do 
Nascimento, Benedito Pedro da Silva, Ricardo Sebastião Vicente, Cícero José da Silva, 
José Manoel da Silva, todos contra a mesma reclamada, Destilaria Serrana Ltda. Como 
se vê, não há identidade com os fatos narrados na inicial. 
Prefiro, assim, acolher as razões expostas no parecer no Ministério Público Federal. 
Isto posto, por não vislumbrar nos presentes autos a alegada ameaça de liberdade à 
locomoção do paciente, voto pelo não conhecimento do presente writ. 
 

HABEAS CORPUS N. 980-AL 
Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Impetrantes: DRS. URBANO VITALINO DE MELO FILHO E OUTRO 
Impetrado: JUÍZO PRESIDENTE DA JCJ DE UNIÃO DOS PALMARES - AL 
Paciente: ALEXANDRE JOSÉ DE COIMBRA PINTO 

EMENTA: 
Habeas corpus preventivo. Depositário infiel. Notificação. Endereço residencial. Validade. 
Denegação da ordem. 

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, 
denegar a ordem, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráfícas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 9 de março de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
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RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Trata-se de habeas corpus preventivo com 
pedido de liminar impetrado por Urbano Vitalino de Melo Filho e outro a favor de 
Alexandre José de Coimbra Pinto, em face de entenderem ser manifestamente ilegal e 
abusiva a decretação de prisão por parte do Juízo Presidente da Junta de Conciliação e 
Julgamento de União dos Palmares - AL. 
Alegam os impetrantes, em resumo, que a prisão civil, em face de haver sido o paciente 
considerado depositário infiel, é desprovida de legalidade, devido à falta de prova 
inequívoca da aceitação do encargo de depositário. Sustentam que o paciente não 
recebeu a notificação onde era nomeado depositário, se não se opusesse a tanto no 
prazo indicado. 
Recebidas as informações, pronunciou-se o Ministério Público Federal, através da Dra. 
Eliane de Albuquerque Oliveira Recena, pela denegação do presente writ, devido à falta 
de ato ilegal, ameaçador da liberdade de ir e vir do paciente. 
É o relatório. 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): Os impetrantes argumentam que foi 
ilegal e abusiva a decretação da prisão de seu constituinte. Alegam que a notificação para 
se pronunciar sobre a aceitação do encargo de depositário fiel, sob pena de aceitação 
tácita, não foi recepcionada pessoalmente. Sustentam, assim, que não poderia ser 
declarado o paciente depositário infiel, já que não houve prova inequívoca da aceitação 
do encargo. 
A Constituição Federal veda a prisão civil por dívida, exceto a prisão do responsável pelo 
inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. 
Deve-se então analisar se o paciente realmente pode ser tido como depositário infiel. 
A notificação para dizer se aceitava o encargo de depositário fiel do bem penhorado, sob 
pena de aceitação tácita, foi recebida no endereço residencial do paciente. Portanto, não 
se pode alegar que não houve citação válida pelo fato de a mesma não ter sido recebida 
pessoalmente. 
Também esse é o entendimento de nossos tribunais superiores, como se depreende dos 
julgados a seguir: 
 “Alienação fiduciária. Notificação. Preposto. Prisão civil. 
- É suficiente, para comprovar a notificação da devedora, o recibo de entrega da carta 
registrada no endereço da empresa, onde foi recebida por seu preposto. A presunção é 
de que o empregado colocado pela empresa para atender ao correio dê à 
correspondência recebida o devido encaminhamento. 
- É legal a ordem de prisão civil do alienante fiduciário. Voto vencido do relator. 
- Questão sobre cerceamento de defesa não impugnada.  
- Recurso não conhecido”. 
(STJ, REsp 154784; 4ª Turma; Relator Min. Ruy Rosado de Aguiar; j. 05.02.98; DJ 
30.03.98). 
“Intempestividade. Notificação pelo correio. 
Presume-se recebida a notificação feita através do correio se a mesma não foi devolvida 
e se há documento que atesta o recebimento. 
Ressalte-se, ainda, que se houvesse desconfiança em torno da entrega da 
correspondência através do correio, o serviço postal sequer poderia ser utilizado. Este 
serviço, no entanto, tem-se mostrado confiável e eficaz. 
Revista improvida”. 
(TST; RR 118081; 1ª Turma; Relator Min. Afonso Celso; j. 10.11.94; DJ 09.12.94). 
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De sorte que, citado regularmente e não oferecendo recusa, tem-se por aceito o encargo 
de depositário fiel. 
Sobre a notificação para apresentar o bem, informa o Juízo impetrado: 
 "É curioso que o impetrante diga que ‘surpreendentemente, foi notificado recentemente... 
", quando a notificação foi expedida para o mesmo endereço da notificação de fls. 114 e 
verso, foi recebida pela mesma pessoa (Tiago), sendo que nesta o impetrante não quis 
tomar conhecimento, todavia, naquela, por ser uma medida mais drástica, o impetrante 
deu importância à Justiça, apresentando defesa. É de estranhar tal comportamento!" 
 O Ministério Público Federal também se pronunciou sobre o fato: 
 "Ora, Srs. Julgadores, enquanto não tomou a autoridade impetrada medida mais drástica 
para a satisfação da execução trabalhista, o ora paciente parecia não saber de nada 
sobre o que estava acontecendo, alegando não ter tomado ciência formal da anterior 
intimação e da penhora, apesar de as duas intimações terem sido recebidas pela mesma 
pessoa, de nome Tiago P. Silva. Denota-se, assim, ser um tanto estranha a ‘surpresa’ 
indicada pelo paciente em sua petição dirigida ao Juízo Trabalhista”. 
Válida a primeira citação onde o paciente aceitou tacitamente o encargo de depositário do 
bem, perfeito está o despacho para a entrega do bem que se achava sob os seus 
cuidados.  
 Outro argumento utilizado pelos impetrantes é o de que o bem não mais existia na 
empresa à época da nomeação do paciente como depositário. É de ser afastado esse 
argumento, já que o conjunto de caixa de evaporação de 2.500 metros cúbicos com suas 
estruturas de sustentação, estava na empresa e foi penhorado na presença de seu 
gerente e de um preposto, estando a mesma, portanto, ciente de suas responsabilidades 
para com o bem penhorado. 
Sobre esse argumento, assim se manifestou o Ministério Público: 
 “Além do mais, é de se ressaltar que o Auto de Penhora e Avaliação do bem foi lavrado 
em 25.11.1996, encontrando-se tal bem, portanto, à época, na posse da empresa, razão 
pela qual se a executada, através de seus representante legal, resolveu vender o bem, 
deve assumir os riscos do ato, obrigando-se a responder por todas as suas 
conseqüências. Como dissemos linhas atrás, não seria possível que o preposto e o 
gerente da empresa executada não tenham informado ao seu patrão que o bem indicado 
havia sido penhorado naquela data pelo Oficial de Justiça”. 
A toda vista, não se encontra ilegalidade ou abuso de poder no ato do Juízo impetrado, 
portanto, indefiro a ordem. 
É como voto. 
 

INQUÉRITO N. 323-RN  
Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Autora:  JUSTIÇA PÚBLICA 
Indiciado: FERNANDO ANTÔNIO DA CÂMARA FREIRE 

EMENTA: 
Penal e Processual Penal. Inquérito policial. Vice-Governador. Crime contra o Sistema 
Financeiro (art. 4º da Lei nº 7.492/86). Não configuração.  
1. Restando comprovadas as quitações referentes às obrigações que ensejaram a 
instauração do presente inquérito, pela documentação vinda aos autos, não mais 
subsistem os motivos objeto do procedimento investigatório. 
2. Inquérito arquivado. 

ACÓRDÃO 
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Vistos, relatados e discutidos estes autos em que figuram como partes as acima 
identificadas, decide o Plenário do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, determinar o arquivamento do inquérito, 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 fevereiro de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Cuida-se de inquérito instaurado pela Polícia Federal, 
objetivando apurar a responsabilidade criminal de Fernando Antônio da Câmara Freire, na 
qualidade de sócio majoritário da Administradora de Consórcio Eldorado Ltda., e a Sra. 
Ivanise da Câmara Freire, por suposta prática de crime contra o Sistema Financeiro 
Nacional, previsto no art. 4º da Lei nº 7.492/86.  
Tal procedimento investigatório foi instaurado a partir de notitia criminis formulada por 
vários consorciados contra os administradores da mencionada empresa, sob alegação de 
prejuízos sofridos em decorrência da não entrega do bem objeto do plano de consórcio, 
após todas as cotas terem sido devidamente quitadas. 
Anexada aos autos, pela aludida empresa, documentação que comprova ter a mesma 
quitado as suas obrigações para com os consorciados que se manifestaram lesados, 
através da entrega do equivalente em dinheiro, ao invés do pretendido bem, e, ainda, a 
comprovação dos valores pagos em decorrência das despesas judiciais realizadas por um 
dos consorciados. 
Nesta Corte, após distribuídos, vieram-me os autos conclusos. 
O douto Procurador Regional da República, Dr. Joaquim José de Barros Dias, ofereceu 
Promoção, às fls. 460/464, opinando pelo arquivamento do presente inquérito, ante a 
ausência de elementos caracterizadores da prática de ilícito penal. 
Pedi dia para julgamento. 
É o relatório. 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Trata-se de inquérito instaurado para 
averiguar a prática do delito tipificado no art. 4º da Lei nº 7.492/86, que dispõe, in verbis: 
“Art. 4º. Gerir fraudulentamente instituição financeira: 
Pena - Reclusão, de 3 (três) a 12 (doze) anos, e multa”. 
Consta dos autos que Jorge Farha, Ernani de Andrade Fortins, Josemar Gomes Duarte, 
Márcia Borneo de Castro e Walter Saroldi Sibanto, consorciados em plano para aquisição 
de veículo da Administradora de Consórcio Eldorado Ltda., formularam notitia criminis 
contra os administradores da mencionada empresa, sustentando, em síntese, que, 
embora tivessem promovido o pagamento de todas as cotas, quitando integralmente seus 
compromissos, não receberam os pretendidos bens no prazo previsto, havendo, por isso, 
sofrido lesão patrimonial.  
De uma análise dos autos, observo que, embora a empresa Administradora de Consórcio 
Eldorado Ltda. tenha, num dado momento, privado alguns sócios de serem contemplados 
com os pretendidos bens, logrou ter honrado os compromissos assumidos com os seus 
aderentes-consorciados. 
Por oportuno, destaco a análise do douto Procurador Regional da República no seu 
percuciente requerimento, parte do qual transcrevo: 
"Compulsando os presentes autos, não encontramos elementos que evidenciem fraude, 
ou manobra, com o objetivo de prejudicar seus consorciados, nem a obtenção de 
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vantagem econômica indevida em detrimento dos mesmos. 
Consta, também, informação fornecida pelo Banco Central do Brasil - BACEN, órgão 
responsável pela fiscalização das instituições financeiras, da não existência de 
procedimento administrativo-fiscal contra a empresa Administradora de Consórcio 
Eldorado Ltda., instrumento hábil a identificar alguma irregularidade na administração da 
referida empresa". 
Resta comprovado que a aludida empresa cumpriu suas obrigações para com os 
consorciados que ensejaram a instauração do presente inquérito, como se dessume da 
documentação vinda aos autos deste processo às fls. 101/104, recibos referentes aos 
valores pagos ao Sr. Ernani de Andrade Fortins relativos às despesas judiciais, bem como 
reparação do dano, e recibos acostados às fls. 431/438, subscritos pelas demais pessoas 
que intentaram o procedimento investigatório.  
É imperioso reconhecer que não mais subsistem os motivos objeto de apuração do 
presente inquérito. 
Não vislumbro, nos fatos narrados nos autos, conduta que caracterize a prática do crime 
de gestão fraudulenta, previsto no art. 4º da Lei nº 7.492/86. Ante o exposto, acolhendo o 
parecer do douto representante do Ministério Público Federal, e com fundamento no art. 
28 do CPPB, determino o arquivamento do presente feito. 
É como voto. 
 

RECURSO DE HABEAS CORPUS N. 794-CE  
Relator: O SR. JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA 
Parte Autora:  SAMUEL ALVERNE DE LIMA VASCONCELOS 
Parte Ré: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS  
  RENOVÁVEIS - IBAMA  
Paciente: SAMUEL ALVERNE DE LIMA VASCONCELOS 

EMENTA: 
Habeas corpus preventivo. Ameaça de coação ilegal. Caracterização. Lei de proteção à 
fauna. Criação doméstica de animais silvestres. Atipicidade. 
- É fundado o temor baseado em telefonema anônImo, quando há animosidade entre o 
paciente e a autoridade impetrada, se esta categoricamente sustenta nas informações 
que a conduta do primeiro constitui ilícito penal. 
- A criação de pequena quantidade de animais silvestres em cativeiro, desde que em boas 
condições e sem fins comerciais, é fato atípico, se o criador não houver concorrido para a 
retirada deles do habitat natural. 
- Remessa oficial improvida. 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os presentes 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 oficial, nos termos do relatório, voto e notas taquigráficas, 
que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 1º de outubro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA - Relator 

RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Trata-se de remessa oficial em habeas corpus 
preventivo, cuja sentença concedeu a ordem, determinando a expedição de salvo-conduto 
em favor do impetrante e paciente Samuel Alverne de Lima Vasconcelos, que se 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

encontrava na iminência de sofrer coação ilegal por parte do Superintendente do 
IBAMA/CE, por manter um casal de papagaios em sua residência. 
O paciente foi avisado, por um telefonema anônimo, de que o impetrado, acompanhado 
de uma equipe de fiscalização do IBAMA/CE e da Polícia Federal, iria a sua residência 
prendê-lo, em virtude de manter 02 papagaios em cativeiro, exsurgindo dos autos que tal 
iniciativa representava uma represália contra a promoção de uma ação popular onde, na 
qualidade de autor, o paciente pleiteava a anulação de ato lesivo ao patrimônio público, 
perpetrado pelo Sr. Superintendente em questão. 
Colaciona, ainda, o impetrante e paciente documentação demonstrando que obteve 
licença junto ao IBAMA do Estado de Rondônia autorizando o transporte das aves, que 
não tinham mais condições de voar nem de retornar à floresta e estavam vivendo em 
péssimas condições na residência de outro particular. Aduz, outrossim, que tentou, junto 
ao IBAMA local, ser o fiel depositário das aves, no que não foi atendido. 
Notificada, a autoridade impetrada argumentou que a posse de animais silvestres constitui 
crime, infringindo o art. 1º da Lei 5.197/67. Ponderou, no entanto, que apenas tomou 
conhecimento da criação doméstica dos papagaios quando da notificação, razão pela 
qual jamais poderia ter procedido a telefonemas anônimos, assentando, ao final, que o 
procedimento correto seria uma fiscalização in loco para a constatação ou não do ilícito. 
Baseia-se a sentença absolutória, de lavra do eminente Juiz Agapito Machado, em bem 
fundamentado parecer ofertado pelo atilado Procurador da República Geraldo Assunção 
Tavares, e, discorrendo sobre a moderna dogmática penal, faz uso dos princípios da 
insignificância, da concepção realística do crime (princípio da ofensividade) e da 
adequação social. 
Remetidos os autos à douta Procuradoria Regional da República da 5ª Região, opinou a 
Dra. Regina Coeli Campos Meneses, pelo improvimento da remessa ex officio. 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ JOSÉ MARIA LUCENA: Analisando o conteúdo dos autos, observo, 
preliminarmente, que o temor do paciente, ensejador da impetração do habeas corpus 
preventivo, originou-se de um suposto telefonema anônimo tornando-o ciente da 
iminência de prisão, aliado à circunstância de anteriormente haver promovido ação 
popular contra o apontado coator. 
Ora, nas informações, a autoridade impetrada enceta afirmando que, só na oportunidade 
do recebimento do pedido de informações soube da existência daquela dupla de 
papagaios, fazendo questão de sustentar categoricamente que tal fato constitui crime. 
Isso basta para me convencer da concretude da ameaça, como outrossim bastou para 
convencer o MM. Juiz a aquo e os ilustres Magistrados débout, de primeira e segunda 
instâncias. 
A reforma da sentença monocrática, por esta egrégia Turma, poderia, então, levar o 
impetrado à errônea ilação de que a conduta do paciente, deveras, constituiria um ilícito 
penal, devendo ser combatido, pretexto de que o Impetrado se poderia servir, para 
extravasar sentimentos pessoais. Apenas e tão-somente por tais considerações, adentro 
no mérito da questão. 
Irreprochável o pronunciamento do Ministério Público Federal em primeiro grau, em 
parecer de lavra do eminente Procurador Geraldo Assunção Tavares, que, ante a 
densidade jurídica, a lucidez e a percuciência, adoto como fundamento de decidir, verbis: 
 “O paciente cria em sua residência um casal de papagaios, o que, pelo art. 1º da Lei 
5.197/67, constitui ilícito penal. 
A bem da verdade, todo o rigor desta Lei deve recair sobre os grupos organizados de 
malfeitores, poderosos, que vivem dizimando os animais do pantanal Mato-grossense e 
do Amazonas, e não sobre aquelas pessoas que criam uma ou duas aves em suas 
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próprias casa, que passam, sem dúvida, a fazer parte integrante da própria família. 
Evidente que, com isto, não defendemos que as pessoas passem a criar animais 
silvestres em cativeiros, até porque, além de ser uma ação criminosa, é, sobretudo 
perversa, em alguns casos. 
Por outro lado, não podemos olvidar que o costume de criar aves em cativeiro, 
principalmente papagaios, é uma cultura, embora negativa, que dificilmente será 
dissociada do nosso povo, e aquela ação que não tem reprovação da sociedade, mesmo 
que lei a considere criminosa, deve ser considerada como letra morta, isto é, tem 
vigência, porém não tem eficácia como exemplo. No Brasil, temos o jogo do bicho, 
exploração de móteis, art. 229 do Código Penal, etc. 
A moderna dogmática jurídico-penal elaborou alguns princípios que permitem tornar 
efetiva a tarefa político-criminal da descriminalização, sem que se abandone a segurança 
jurídica do sistema. São eles: a adequação social, concepção realística do crime (princípio 
da ofensividade) e o princípio da insignificância 
 O princípio da adequação social, formulado por H. Welzel, surgiu como uma regra geral 
de hermenêutica. Por seu intermédio, são excluídas da esfera da incidência do tipo penal 
as condutas que, embora formalmente típicas, não são mais objetos da reprovação social. 
De fato, se o tipo delitivo é um modelo de conduta proibida, não é possível interpretá-lo, 
em certas condutas lícitas, isto é, socialmente adequadas. 
Apesar de os tipos penais resultarem de um juízo de desvalor ético-social, estão eles 
condicionados ao princípio nullum crimen, nulla poena sina lege. Diante disso, um fato só 
poderá ser considerado crime se estiver expressamente previsto em lei como tal. É 
inevitável, no entanto, que essa regra tenha um alcance maior que o desejado, atingindo 
também condutas socialmente adequadas e até necessárias. 
O fundamento da teoria, portanto, está na constatação de que os tipos só assinalam as 
condutas proibidas socialmente relevantes, inadequadas a uma vida ordenada.  
 O princípio, assim, revela-se necessário em situações de ‘esclerotização’ legislativa, 
quando os velhos esquemas normativos são dificilmente adequáveis com os instrumentos 
exegéticos disponíveis à realidade econômico-social em radical transformação. É o caso, 
no Brasil de hoje, repita-se, da exploração de jogo de bicho e de motéis. 
As ações socialmente adequadas, por suas próprias características, não contrastam, num 
determinado momento histórico, com as exigências da vida ordenada da comunidade, 
ainda que possuam uma aparente contrariedade com certos preceitos da legislação 
penal. Deixam, pois, de ser típicas, uma vez que carecem daquela relevância que 
caracteriza as condutas típicas.  
 Concluindo, é forçoso dizer, porém é verdade, que, na maioria das residências de 
Fortaleza, e por que não dizer do Ceará, há sempre um papagaio fazendo parte da 
família, não recebendo, portanto, nenhuma reprovação da sociedade. 
Isto posto, opina o Parquet pela concessão da ordem de habeas corpus, expedindo-se, 
em favor do paciente, o competente salvo-conduto. É o parecer, salvo melhor juízo”.  
 Ademais, tanto a doutrina como a jurisprudência se têm orientado no sentido de abrandar 
os rigores da Lei 5.197/67, quando se trata de criação, em boas condições, de pequena 
quantidade de animais, estando ausente a finalidade comercial, como bem o demonstram 
os acórdãos a seguir, mutatis mutandis, aplicáveis à espécie: 
 “Penal. Crime contra a fauna. Utilização de aves silvestres. O mantenimento de 
espécimes em cativeiro, para fins de lazer, bem tratadas e em número reduzido, não 
caracteriza a conduta de utilização, prevista na Lei 5.197/67. Recurso da Justiça Pública 
provido. Sentença confirmada”.  
 (TRF 3ª Região, 1ª Turma, v.u., Rel. Juíza Sallete Nascimento, DJU, p. 5306, 22.02.94). 
"Penal. Crime contra a fauna. Posse de animal silvestre e sua utilização. Lei 5.197/67. 
1. A mera conduta de possuir animal silvestre não configura crime contra a lei de proteção 
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à fauna, salvo se o próprio agente o tiver caçado ou apanhado, sem que para tal haja sido 
legalmente autorizado.  
 2. A utilização a que se refere o art. 1º, caput, da Lei 5.197, de 03.01.67, é de ser 
entendida como a atividade através da qual alguém obtém relevante proveito pelo efetivo 
emprego ou pela exibição de animação silvestre”.  
 (TRF 1ª Região, 3ª Turma, v.u., Rel. Juiz Tourinho Neto, DJU, p. 22765, 14.06.93). 
Isso posto, consoante pronunciamento da Procuradoria Regional da República e baseado 
nos precedentes acima, nego provimento à remessa oficial. 
É como voto. 
 

REMESSA EX OFFICIO N. 111.462-CE 
Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Parte Autora:  COSME DE OLIVEIRA SILVA 
Parte Ré: UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DRS. JOSÉ ANCHIETA SANTOS SOBREIRA E OUTRO (PARTE A) 

EMENTA: 
Administrativo. Ação ordinária. Declaração de nulidade de transferência. Incapacidade 
para o serviço público. Alienação mental. Aposentação por invalidez. Regime Jurídico 
Único. Tempo de serviço prestado pelos celetistas. Anuênio. Inconstitucionalidade do art. 
7º da Lei nº 8.162/91, em suas disposições retrooperantes. Validade reconhecida apenas 
quanto aos servidores admitidos após sua promulgação.  
1. Com a edição da Lei nº 8.112/90, que instituiu o Regime Jurídico Único, os servidores 
públicos regidos pela CLT foram nivelados aos servidores estatutários, sendo-lhes 
assegurados os mesmos direitos e exigidos os mesmos deveres. 
2. O Regime Jurídico Único, no seu art. 103, estabelece, expressamente, as hipóteses em 
que o tempo de serviço público será contado restritivamente, não se encontrando 
elencada entre elas a que ora se apresenta. 
3. O art. 7º da Lei nº 8.162/91, que proíbe a contagem do tempo de serviço prestado pelos 
celetistas, para fins de anuênio, acha-se em total confronto com a Carta Política de 1988. 
4. Precedentes (Argüição de Inconstitucionalidade na AC nº 25.061-RN, Rel. Juiz Ridalvo 
Costa, julg. 15.02.95, unân., TRF 5ª Região).  
5. É ilegal a transferência de servidor que não se opera em face da conveniência 
administrativa, da necessidade do serviço, mas baseada em manifesta perseguição 
pessoal.  
6. Impõe-se a concessão de aposentadoria por invalidez quando o laudo pericial atesta 
que o autor é portador de doença enquadrada no inciso I, parágrafo 1º, da Lei 8.112/90. 
7. Remessa improvida. 

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

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Trata-se de ação ordinária ajuizada por Cosme de 
Oliveira Silva contra a União Federal, visando, em suma: a) seja declarada a nulidade de 
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sua transferência, em janeiro de 1992, da SAE - Departamento de Inteligência da 
Presidência da República, para o MINFRA; b) seja declarada a sua incapacidade para o 
serviço público, por ser portador de alienação mental grave, com a sua aposentação por 
invalidez permanente com proventos integrais; c) a condenação da ré no pagamento de 
diferenças vencimentais, tendo em vista o seu reenquadramento no cargo de agente 
administrativo, NI 32, desde janeiro de 1992 e, a partir de janeiro de 1993, como A 3; d) 
adiantamento pecuniário de 35%, no período de janeiro a setembro de 1992; e) diferenças 
da Gratificação de Atividade Executiva (GAE); f) os qüinqüênios e as diferenças de 
anuênio, a partir de janeiro de 1988. 
Depoimentos de testemunhas (fls. 312/313 e 317/318). 
Laudo pericial apresentado (fls. 286/288) 
O MM. Juiz Federal da 1ª Vara da Seção Judiciária do Ceará julgou procedente em parte 
o pedido para declarar a nulidade do ato de sua redistribuição ao MINFRA, concedendo a 
aposentadoria do autor, de acordo com o inciso I do art. 186 da Lei 8.112/90, após 
considerá-lo incapacitado para o serviço, condenando a ré a restabelecer a lotação do 
autor na SAE - Ag. Fortaleza, computar o tempo de serviço público federal do autor, para 
efeito de percepção do anuênio, e a pagar as diferenças pertinentes aos anuênios, desde 
12 de dezembro de 1990. 
Não houve recurso voluntário. 
Por força do duplo grau de jurisdição obrigatório, vieram-me os autos, conclusos por 
distribuição. 
É o relatório.  

VOTO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Como se observa são vários os pedidos 
formulados pelo autor e a sentença, embora tenha dado procedência a alguns deles, 
também rejeitou outros, no caso, o pedido de diferenças em relação ao reenquadramento, 
de adiantamento pecuniário de 35% da Lei 8.270/91, de diferenças da Gratificação de 
Atividade Executiva (GAE). 
Tendo em vista a remessa e a ausência de recurso voluntário por parte do autor, 
examinarei apenas a parte da sentença na qual a União foi sucumbente. 
Com base nos depoimentos de quatro testemunhas, entendeu o MM. Juiz a quo que a 
transferência do autor da SAE - Secretaria de Assuntos Estratégicos (Escritório Local de 
Fortaleza - Departamento de Inteligência) para o Ministério da Infra-Estrutura (Delegacia 
do Rio Grande do Norte) se operou em face de manifesta perseguição do autor pelo seu 
chefe, que comandava o Escritório do SNI em Fortaleza. 
Segundo a sentença, após demonstrar de modo explícito os depoimentos favoráveis à 
tese do autor, “o ato de transferência desviou-se de sua finalidde legal e, por isso, é um 
ato viciado, devendo sua nulidade ser declarada. Violou, não resta dúvida, o princípio da 
impessoalidade”. 
Com efeito, os depoimentos são unânimes e convincentes no sentido de que, realmente, 
o Chefe do Escritório não se relacionava a contento com o autor. 
Apenas para ilustrar, transcrevo parte do depoimento da testemunha João Carlos de 
Medeiros, in verbis: 
“... que, por causa dessa escala, os servidores nela incluídos reclamavam ao chefe 
Edison Leôncio de Souza; que, o promovente Cosme de Oliveira, por causa de 
reclamação contra a escala, foi transferido para o Ministério da Infra-Estrutura, Delegacia 
de Natal, Rio Grande do Norte; que o chefe Edison Leôncio de Souza era vingativo e 
procurava punir de qualquer forma quem não concordasse com o que ele queria ou que 
reclamasse, como foi o caso do promovente Cosme de Oliveira Silva; que, o referido 
chefe ameaçou o depoente de transferi-lo também como havia feito com Cosme de 
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Oliveira Silva e outros funcionários; que, a principal causa dos distúrbios mentais do 
acusado era esse atrito que existia entre ele e o chefe acima citado; que, mesmo diante 
desse sofrimento de Cosme de Oliveira Silva, o chefe Edison Leôncio de Souza o 
continuou perseguindo e terminou transferindo-o para Natal-RN; ...” (Fls. 348). 
Não há dúvida de que a transferência não se operou em face da conveniência 
administrativa, da necessidade do serviço, mas baseada em manifesta perseguição 
pessoal, daí a sua ilegalidade. 
Quanto aos anuênios, também o aresto está coberto de razão. 
Ao ser editado o Regime Jurídico Único - Lei nº 8.112/90 - os servidores públicos regidos 
pela Consolidação das Leis do Trabalho foram nivelados aos servidores estatutários, 
sendo-lhes assegurados os mesmos direitos e exigidos os mesmos deveres. 
Os ditames do diploma legal supramencionado refletem a intenção do constituinte de 
1988, que se preocupou em dar tratamento igualitário a todos os servidores públicos, 
procurando evitar o que ocorria antes da Carta Magna de 88, quando servidores regidos 
pela CLT possuíam direitos e deveres diferentes dos servidores regidos pelo Estatuto. 
Por outro lado, é de se destacar que a própria Lei nº 8.112/90, expressamente, no seu art. 
103, estabelece as hipóteses em que o tempo de serviço público será contado 
restritivamente, não se configurando, in casu, qualquer uma delas. 
Assim, o art. 7º da Lei nº 8.162/91, que proíbe a contagem do tempo de serviço prestado 
pelos celetistas, para fins de anuênio, acha-se em total confronto com a Carta de 1988, 
pois dá tratamento diferenciado aos servidores públicos, que, anteriormente à vigência do 
Regime Jurídico Único, eram regidos pela CLT. 
O Plenário deste eg. TRF, ao julgar a Argüição de Inconstitucionalidde na AC nº 25.061-
RN, da qual foi Relator o em. Juiz Ridalvo Costa, decidiu: 
“EMENTA: Constitucional. Efeito retrooperante do art. 7º da Lei nº 8.162/92, 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”. 
Observo, ainda, que, recentemente, em 25.07.97, o Plenário, ao julgar a Medida Cautelar 
nº 382-AL, da qual foi Relator o em. Juiz Lázaro Guimarães, manteve o mesmo 
entendimento, in verbis: 
“EMENTA: Constitucional. Administrativo. Cautelar. Servidor público. Anuênio. Conversão 
de regime (Lei 8.112/90). Superveniência da regra do artigo 7º da Lei 8.162/91. Direito 
adquirido à contagem do tempo de serviço sem as limitações da lei posterior. Pedido 
improcedente”. (Unânime). 
No que tange à aposentação por invalidez, a matéria se encontra disciplinada na Lei nº 
8.112/90, da seguinte forma: 
“Art. 186 - O servidor será aposentado: 
I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais, quando decorrente de acidente 
em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada 
em lei, e proporcionais nos demais casos. 
§ 1º. Consideram-se doenças graves, contagiosas, ou incuráveis, a que se refere o inciso 
I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, 
cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença 
de Parkinson, paralisia irrerversível e incapacitante, espondiloartrose anquilosante, 
nefropatia grave, estados avançados do mal de Piaget (osteíte deformante), Síndrome de 
Imunodeficiência Adquirida - AIDS, e outras que a lei indicar, com base na medicina 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

especializada”. 
Tenho em mira o laudo pericial, que repousa às fls. 286/288, atestando que o autor é 
portador de psicose maníaco-depressiva crônica, de grave intensidade e de cárater 
depressivo, enquadrando-se a referida alienação mental no inciso I, parágrafo 1º, da Lei 
8.112/90. 
Com essas considerações, nego provimento à remessa. 
É como voto. 
 

REMESSA EX OFFICIO N. 132.433-SE 
Relator: O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Parte Autora: COMPANHIA SÃO GERALDO DE VIAÇÃO 
Parte Ré: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM - DNER 
Advogados: DRS. THEOBALDO ELOY DE CARVALHO E OUTROS (PARTE A) E WALDEMIR  
  ROSA E OUTROS (PARTE R) 

EMENTA:  
Constitucional. Administrativo. Processual Civil. Indenização por acidente de veículos em 
rodovia mal conservada pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER). 
Omissão. Responsabilidade subjetiva. 
1. A construção de rodovias deve dar-se com base em critérios técnicos e científicos 
apropriados. 
2. Aplicação da Teoria da Responsabilidade Subjetiva na omissão do Estado provocadora 
de dano a direito de outrem, vale dizer, o ilícito apura-se pelas modalidades de culpa - 
negligência, imperícia e imprudência -, e dolo - propósito deliberado de não cumprir dever 
legal. 
3. A não elaboração de adequado sistema de drenagem, circunstância que provocou a 
ruína do aterro no qual se apoiava a rodovia, autoriza a indenização dos danos, 
efetivamente comprovados, sofridos pelos que dela se utilizaram. 
4. Remessa oficial improvida. 

ACÓRDÃO 
 Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em que são partes as acima 
identificadas, decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento à remessa oficial, nos termos do relatório, voto do Juiz 
Relator e notas taquigráficas constantes dos autos, que passam a integrar o presente 
julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 3 de dezembro de 1998 (data do julgamento). 
JUIZ GERALDO APOLIANO - Relator 

RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO: Cuida-se de remessa oficial nos autos de ação 
ordinária de reparação de danos por acidente de veículos ajuizada no procedimento 
sumário pela Companhia São Geraldo de Viação contra o Departamento Nacional de 
Estradas de Rodagem (DNER), com o intuito de ser ressarcida pelos danos, materiais e 
morais, e lucros cessantes decorrentes de sinistro rodoviário (fls. 3/19). 
Sustenta a autora que o acidente rodoviário ocorreu por falta de manutenção do trecho da 
rodovia BR 101, Km 1664, no Estado de Sergipe. Afirma, com base em laudo do Instituto 
Criminalístico da Superintendência da Polícia Civil da Secretaria de Segurança Pública do 
Estado de Sergipe (nº 517/89 - fls. 21/66), que, embaixo daquele trecho da pista de 
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rolamento existem nascentes d'água, que, sem a correta drenagem, deram causa ao 
deslizamento do talude no qual se apoiava a rodovia e ao desastre envolvendo dois 
ônibus da Viação. Nos autos os documentos demonstradores do prejuízo (fls. 67/570). 
Em preliminar na contestação (fls. 575/585) e em consonância com o artigo 1.245 do 
Código Civil, o DNER denunciou da lide a empresa Terrabrás - Terraplanagem do Brasil 
S.A., por ter, na época, contrato de empreitada para realizar a manutenção daquela 
rodovia, inclusive do trecho no qual houve o acidente geológico (fls. 586/606). 
No mérito, impugnou o laudo apresentado pela suplicante, uma vez que o relatório da 
comissão designada pela Dlretoria-Geral do DNER para apurar as causas determinantes 
do desastre (fls. 607/749) concluiu que o altíssimo índice pluviométrico do período 
acarretou elevação anômala do lençol freático, aumentando a pressão sobre a rodovia e 
produzindo rapidamente sua ruptura, sem que, pelas condições do terreno, houvesse o 
aparecimento de sinais prévios de movimentação que possibilitassem evitar o acidente 
geológico. 
O Magistrado monocrático deferiu o pedido de denunciação da lide da Terrabrás, 
determinou-lhe a citação por carta precatória e suspendeu o curso do processo (artigo 72 
do Código de Processo Civil - fls. 783/784). 
Em resposta (fls. 796/800), a litisdenunciada suscitou a preliminar de excesso do prazo 
para a citação (artigo 72, § 1º, do CPC), e, no mérito, requereu o prosseguimento da 
demanda tão-somente contra o réu, uma vez que o contrato de empreitada entre ambos 
tinha por objeto apenas serviços de restauração (recapeamento asfáltico) na rodovia, 
procurando eximir-se, assim, da responsabilidade contratual. 
O juiz indeferiu o pedido do litisdenunciado (de exclusão da lide), já que o excesso de 
prazo se dera em virtude do acúmulo de serviço do cartório e não por culpa do 
denunciante. Determinou, ainda, a intimação do autor e do denunciante para se 
manifestarem acerca da contestação de fls. 796/800. Estes, nada obstante, quedaram-se 
inertes (fls. 825). 
Houve inquirição de testemunhas (fls. 891/952 e 1069). Instadas a se manifestarem (fls. 
1072), as partes apresentaram alegações finais na forma de memorial (fls. 1082/1083, 
1084/1088 e 1080/1081).  
 O perilustre Juiz singular julgou parcialmente procedente o pleito dos autores, 
determinando ao réu a indenização dos ônibus avariados e a totalidade das despesas 
com remoção, passagens, tratamentos médicos, custos previdenciários e trabalhistas 
decorrentes do acidente, compensando-se com as possíveis indenizações havidas por 
seguradoras. Julgou indevida a indenização a titulo de lucros cessantes e danos morais, 
já que não provados os prejuízos a que se faz menção (fls. 1090/1105). 
Em relação à denunciação da lide da empreiteira Terrabrás, o Juiz julgou-a improcedente, 
visto que a empreitada resumia-se à realização de recapeamento asfáltico e não de 
serviços de conservação do aterro ou drenagem do mesmo trecho. 
Não obstante sucumbente, o DNER não interpôs apelação, subindo os autos em virtude 
da remessa oficial (fls. 1108).  
 É o relatório. 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): A decisão não merece reparos, uma 
vez que deu justa solução à lide. 
O pleito da autora baseia-se, principalmente, no laudo do Instituto Criminalístico da Polícia 
Civil de Sergipe, que apontou como causa do acidente as nascentes de água existentes 
sob o trecho da rodovia que ruiu. Corroborando este diagnóstico, menciona-se a 
espessura da capa asfáltica daquele trecho, que se aproxima dos 35cm de espessura, o 
que revela ter havido várias restaurações no local. 
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Defendendo tese contrária, o relatório da comissão designada pela Diretoria-Geral do 
DNER deduziu que a razão do ruptura e escorregamento brusco da encosta e do aterro 
foi o elevado índice pluviométrico no período, que saturou o terreno. Os expertos afirmam 
que as surgências visíveis no centro da rodovia eram de pequeno volume e não 
apresentavam nenhuma capacidade erosiva (fls. 645). Mas declararam, também, que logo 
após o período das chuvas o lençol freático voltaria à posição normal e as surgências 
sofreriam grande redução, podendo até desaparecer (idem). 
No item VI. 3. – Hidrogeologia do relatório, sustenta-se que a superfície de contato entre 
os dois horizontes (solo residual e saprolito), pode constituir-se em superfície preferencial 
de fluxo subterrâneo, dando origem às surgências de vertentes; e que as fendas do 
arenito também podem se constituir em surgências temporárias ou permanentes (fls. 
612). 
Pode-se concluir dessas afirmações que, de fato, existiam as nascentes d'água, mas o 
volume de água por elas produzido finda por ser desconhecido. Também é inexistente 
qualquer sistema de drenagem subterrâneo na rodovia, uma vez que tal não foi citado em 
nenhum trecho do relatório, salvo na parte final, em que um dos experts sugere como 
solução para o problema a adequada drenagem interna do terreno natural e do reaterro 
necessário para a restauração da rodovia (fls. 647). Outro perito, mais contundente, 
sugeriu o desmonte do aterro remanescente e a execução de drenos profundos sub-
horizontais, e a elaboração de uma camada drenante no contato aterro/terreno natural, 
para reconstruir-se o aterro (fls. 687/688). 
Deduz-se das conclusões dos peritos do DNER que a rodovia foi construída sem a correta 
drenagem do terreno natural e do aterro (não se sabe se porque eram desconhecidas as 
nascentes d'água ou se porque foram menosprezadas). O fato é que inexistia sistema de 
drenagem, porquanto o relatório a ele não se reportou em nenhum dos respectivos 
tópicos.  
 O réu sustenta que a rodovia foi construída no ano de 1966 e nunca antes demonstrou 
instabilidade, só se fazendo necessário, como em outros trechos da rodovia, periódicos 
recapeamentos asfálticos, à conta do desgaste natural (fls. 622). Isto justificaria a 
espessura da capa de asfalto no trecho acidentado. 
Verifica-se que a rodovia foi construída sem a correta drenagem, imaginando os seus 
construtores que o volume de água das nascentes não seria suficiente para causar danos 
à pista de rolamento e ao aterro. Provavelmente, nessas conclusões não se levou em 
conta um período de chuvas em que o índice pluviométrico fosse elevadíssimo, tal como o 
que ocorreu, saturando o terreno e elevando o lençol freático (já que inexistia, insiste-se, 
drenagem naquele trecho da rodovia). 
Se só a quantidade de chuva fosse suficiente para desmontar o aterro juntamente com a 
rodovia, por que desastres não ocorreram também em outros trechos da mesma estrada, 
já que construídos na mesma época e com idêntica tecnologia? 
 A Constituição Federal adotou o princípio da responsabilidade objetiva do Estado, ipsis 
litteris: 
 Art. 37. (...)  
 § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de 
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem 
a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou 
culpa. 
A conduta do DNER foi, ao meu sentir, omissiva, sendo, portanto, de prestigiar-se a teoria 
da responsabilidade subjetiva, responsabilizando-se a autarquia pelo não cumprimento do 
dever legal de diligenciar com vistas a que o acidente não acontecesse, por via da 
construção de um sistema de drenagem adequado ou por meio de manutenções 
periódicas, não só da capa asfáltica da pista de rolamento mas, também, de conservação 
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do aterro. 
O ilícito (por omissão) reside aí; e como toda conduta ilícita é proveniente de imprudência, 
negligência ou imperícia (culpa) ou por deliberado propósito de violar a obrigação (dolo), 
cumpre que se aplique, à espécie, a Teoria da Responsabilidade Subjetiva. 
Destarte, tendo sido demonstrado o nexo causal entre a omissão do DNER em conservar 
o aterro e efetuar o sistema de drenagem no trecho acidentado, e a ocorrência do evento 
danoso - o desastre rodoviário (relação causa e efeito), forçoso é reconhecer-se o 
surgimento da obrigação de reparar o dano, ante a ausência da adoção da diligência 
pertinente, e a ineficiência do cumprimento da obrigação legal de conservar a malha 
rodoviária. 
Sobre o tema, confira-se os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello: 
 (...) se o Estado, devendo agir, por imposição legal, não agiu ou o fez deficientemente, 
comportando-se abaixo dos padrões legais que normalmente deveriam caracterízá-lo, 
responde por esta incúria, negligência ou deficiência, que traduzem um ilícito ensejador 
do dano não evitado quando, de direito, deviria sê-lo (Celso Antônio Bandeira de Mello, 
Curso de Direito Administrativo, 9ª edição, São Paulo, Malheiros, 1997, p. 615). 
A indenização há de se resumir ao valor das duas viaturas destruídas, ao valor das 
despesas demonstradas com a exordial relativas ao transporte, tratamentos médíco-
hospitalar e fisioterápico dos passageiros dos coletivos e custos previdenciários e 
trabalhistas decorrentes do desastre. Destas verbas, hão de compensar-se os valores 
acaso recebidos a título de seguro privado. 
Da condenação excluem-se os danos morais e lucros cessantes uma vez que não se 
demonstrou (apesar das alegações no particular) a efetiva ocorrência daqueles. 
No tocante à litisdenunciação da Terrabrás, tenho para mim que é improcedente, já que o 
contrato celebrado com o réu tinha por objeto a restauração da rodovia (cláusula primeira 
– fls. 803), não se incluindo, expressamente, a manutenção no aterro e a drenagem do 
trecho acidentado. 
Forte nessas razões e à luz do que mais se contém nos autos, nego provimento à 
remessa oficial.  
É como voto. 
 

 


