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1. Empresa. Conceito jurídico.  
Em linguagem laica ou estritamente econômica, pode ser dito que empresa é “aquilo que 
se empreende; empreendimento” ou uma organização “particular, governamental, ou de 
economia mista, que produz e/ou oferece bens e serviços, com vista, em geral, à 
obtenção de lucros”, conforme define AURÉLIO. Entretanto, a acepção técnico-jurídica de 
empresa enfrenta dificuldades de consolidação. Tanto que WALDIRIO BULGARELLI, ao 
citá-la como base do Direito Comercial moderno, vem a defini-Ia como “organização dos 
fatores da produção para um escopo lucrativo”.  
ANA MARIA FERRAZ AUGUSTO, após listar uma série de conflitos e imprecisões 
legislativas ocorrentes na tentativa da emissão de uma definição de empresa, reporta o 
tratamento jurídico ofertado ao termo nos diversos ramos do Direito (Constitucional, 
Econômico, Comercial, Administrativo, Financeiro, Trabalhista e Agrário). Destaque para 
a acepção da empresa perante o Direito Comercial: “A partir da noção tradicional desse 
ramo do direito, concebido como o conjunto de normas que regula as relações 
decorrentes das atividades comerciais, a ‘empresa’ tem sido considerada como uma 
figura correspondente à sociedade, por influência da teoria que defende sua 
personificação jurídica. Admitindo esse raciocínio, vamos situar no âmbito do direito 
comercial toda a matéria regulamentadora dos atos constitutivos da empresa, dos direitos 
e obrigações dos acionistas e dos quotistas, das atividades e responsabilidades 
gerenciais, da dissolução e liquidação da empresa.” 1. 
ALFREDO DE ASSIS GONÇALVES NETO 2, ao afirmar que não se deve confundir 
estabelecimento comercial com empresário, aproveita para estender que “não se 
confunde, ao cabo, com a empresa, que é o estabelecimento em movimento. (... ) Um 
exemplo singelo pode deixar às claras essas distinções: ao ser arquivado o ato 
constitutivo de uma sociedade, tem-se a pessoa; os valores aportados para a formação 
do seu capital constituem patrimônio dessa pessoa; os bens adquiridos e predispostos ao 
exercício de sua atividade identificam o estabelecimento; a empresa é o estabelecimento 
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em movimento: só nasce quando ele abre suas portas e passa a operar.”.  
Assim o dilema ainda não resolvido pela lei permanece também no âmbito da doutrina, 
desafiando um multi-enfoque do operador jurídico. Dependendo do ângulo de observação, 
pode ser dito que, subjetivamente, a empresa se confunde com o próprio empresário, 
sendo essa apenas a exteriorização dos interesses e das vontades daquele, mutatis 
mutandis aproximada da teoria ficcionista que SAVIGNY desenvolveu para a pessoa 
jurídica, lembrada por CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA 3. Numa análise objetiva, a 
empresa corresponde ao fundo de comércio, ou seja, ao conjunto de bens, materiais e 
imateriais, destinados ao exercício da empresa. Sob o ponto de vista institucional, a 
empresa é a conjugação dos esforços do empresário e dos seus colaboradores 
(empregados, assessores, fornecedores, divulgadores etc), mirando um objetivo, 
abordagem similar a que pode ser feita do ângulo funcional, que significa a atividade 
empreendida no sentido de organizar e coordenar os segmentos de capital e trabalho.  
 
2. Desenvolvimento sustentável e competitividade.  
Em um modelo de organização política que prestigia a livre iniciativa, pondo-a como uma 
das pilastras fundamentais da República Federativa do Brasil (Constituição Federal, artigo 
1º, inciso IV), é curial que sejam ofertados mecanismos de proteção para que a atividade 
empresarial seja exercida com chances de sucesso. Entretanto, não se pode pensar em 
um Estado absenteísta, pois, conforme já foi por mim consignado em escrito anterior, não 
se pode desconhecer “que entre o puro liberalismo dos meios de produção e consumo 
pregados por ADAM SMITH no Século Dezoito e o Estado Social idealizado por KARL 
MARX, tem preponderância, hoje em dia, o que LÉON DIGUIT chamou de “Estado do 
Bem-Estar” 4.  
Pois bem. O liberalismo que dá tônica à ordem constitucional vigente, e nesta está 
incluída, por óbvio, a ordem econômica, não pode ser exercido sem contemplar outras 
balizas importantes, que asseguram - ou pelo menos pretendem assegurar - o chamado 
Estado Democrático de Direito. Assim é que a atividade econômica se submete a vários 
limites, conforme será adiante analisado, e dentre estes está a sujeição ao princípio do 
desenvolvimento sustentável. 
CRISTIANE DERANI informa que a expressão desenvolvimento sustentável, dentro da 
perspectiva de conservação dos recursos naturais, foi usada oficialmente como princípio 
diretor para o planejamento do desenvolvimento econômico pela WCED (World 
Commission on Environment and Development), em 1987, segundo a qual 
“desenvolvimento é sustentável, quando satisfaz as necessidades presentes sem 
comprometer a habilidade das futuras gerações em satisfazer suas próprias 
necessidades” 5. Ao comentar o chamado Informe Brundtland, um estudo de alternativas 
para o meio ambiente e o desenvolvimento, elaborado sob a encomenda da Assembléia 
Geral da Organização das Nações Unidas em 1983, CRISTIANE DERANI 6 destaca que o 
resultado desse ensaio comporta a seguinte norma de conduta: “modificar a natureza 
através de sua apropriação ou através de emissões, somente quando for para a 
manutenção da vida humana ou para a proteção de outro valor básico, ou quando for 
justificada a capacidade de se apropriar dos meios sem danificar a sua reprodução. 
Donde se conclui que a sustentabilidade é um princípio válido para todos os recursos 
renováveis.” 
Dando uma feição mais capitalista à expressão desenvolvimento sustentável, o professor 
norte-americano DENNIS C. KINLAW 7 prefere chamar desempenho sustentável à 
atuação das empresas que estão em sintonia com as modernas preocupações do 
equacionamento das questões ligadas à produção de bens e serviços com a preservação 
da qualidade de vida no nosso planeta. Registrando que no mundo inteiro as empresas 
estão cada vez mais responsáveis pelos seus efeitos ambientais, quer dizer, “estão se 
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tornando verdes”, KINLAW lembra a “receita” de MAURICE STRONG, Secretário-Geral 
da Conferência das Nações Unidas Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (ECO 92): 
“As empresas eficientes estão na dianteira do movimento rumo ao desenvolvimento 
sustentável. As organizações que estão na liderança de uma nova geração de 
oportunidades criada pela transição rumo ao desenvolvimento sustentável serão as mais 
bem-sucedidas em termos de lucro e interesses de seus acionistas. As organizações 
defensivas, que continuam enfrentando as batalhas de ontem, ficarão à margem e serão 
tragadas pela contramaré da onda do futuro” 8. 
Destacando a sua preocupação com os desafios apresentados à área empresarial com as 
intervenções - por vezes desastradas e desastrosas - do homem no meio ambiente, 
KINLAW lista as pressões a responder 9. Dentre estas, a observância à lei, propondo o 
enquadramento das atividades empresarias às normas traçadas pelo Estado para a 
preservação ambiental; os custos punitivos, advindos da aplicação de multas ou de 
condenações reparatórias; a culpabilidade pessoal e a possibilidade de prisão dos 
responsáveis pelos erros da empresa na área ambiental; a efetiva participação 
controladora das organizações ativistas ambientais, a exemplo do Greenpeace; a 
cidadania despertada, com o crescimento de heróis e de causas locais e a aceitação 
social de movimentos como o “Not in my backyard” (Não no meu quintal) 10; o advento de 
códigos internacionais pró-desempenho ambiental; o crescente número de investidores 
ambientalmente conscientes; o refinamento da preferência do consumidor e outras 
pressões importantes.  
A preocupação com um respeitável posicionamento das empresas perante a sociedade 
consumidora e crítica vai além dos livros. Por exemplo: o Foro Empresarial, organização 
não-governamental que tem por fito a congregação de idéias calcadas no livre-mercado, 
fez publicar na sua home page 11 as sugestões de ação na área de desenvolvimento 
econômico sustentável, a saber: “examinar a responsabilidade do setor privado na 
preservação do meio ambiente no hemisfério e a necessidade de maior conscientização 
do segmento empresarial com relação à importância do desenvolvimento sustentável; 
examinar as divergências e convergências das legislações nacionais sobre meio ambiente 
e seus impactos sobre o comércio na região e elaborar sugestões para um processo de 
harmonização das legislações nacionais que evite transformá-las em barreiras ao 
comércio; enfocar a importância do desenvolvimento de recursos humanos da região, em 
nível condizente com as necessidades da economia globalizada. Isto requer forte 
compromisso com uma estrutura social sadia e habilitada às funções do mundo moderno. 
Indicar mecanismos de trabalho conjunto com os governos, principalmente nas áreas de 
educação, saúde e previdência social.” 
Dos tópicos ora comentados, pode advir a conclusão que a empresa moderna tem que 
estar afinada com os anseios sociais, que são cada dia mais presentes em termos 
ambientais. A permanência de uma empresa no mercado passa, inexoravelmente, pela 
sua capacidade gerencial em adequá-la a esses desafios. 
 
3. A intervenção do Direito nas atividades econômicas.  
Os mais puristas em termos de divisões estanques dos segmentos do conhecimento 
humano, notadamente da área científica, acham danosa a interferência do Direito em 
outras searas, por vezes com afinidade não muito explícita com a ciência jurídica. Assim 
também é o posicionamento de estudiosos ou militantes da Política, integrantes de um 
movimento contemporaneamente chamado “neo-liberalismo”, que dá novo color às idéias 
da livre iniciativa. Entretanto, essa repulsa não se sustenta, diante da clara necessidade 
da presença do Direito em todos os rumos da organização social, vezes com atuação 
mais destacada e vezes com participação mais discreta. É o que acontece, por exemplo, 
com o inexorável liame entre o Direito e a Economia, com reflexos nas atividades 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

empresariais.  
Com efeito, a intervenção (ou o intervencionismo, como chamam os mais ásperos 
críticos) do Direito nas relações econômicas (com maior ou menor incidência na atividade 
empresarial, conforme já foi frisado) não é um acontecimento danoso. Muito pelo 
contrário! Se a auto-regulamentação do mercado capitalista tem-se apresentado 
falaciosa, dês que permite o surgimento de monopólios, oligopólios, cartéis, manobras de 
“dumping” etc, é exigido o ingresso do Direito, pelo seu lado reequilibrador das relações 
sociais, e as relações de consumo são relações sociais timbradas de especialidade.  
CRISTIANE DERANI, após fazer referência aos quatro estágios da judiciarização listados 
por HABERMAS (organização, coordenação, integração das esferas pública e privada e 
implementação), opina sobre o assunto: “Hoje, já se constatou que a mera intervenção do 
direito como corretor de falhas eventuais não é mais suficiente. O papel mais ativo e 
empreendedor que ele vem assumindo, atribui-se ao fato de que tomou para si uma 
função de redistribuidor de riquezas, objetivando a diminuição de problemas e diferenças 
sociais, decorrentes da livre negociação. Tal atividade do direito é hoje um fato 
incontestável. A sociedade contemporânea não consegue imaginar-se prescindindo desta 
atividade social do direito, destinada a ordenar e prescrever atividades estatais, com 
vistas à conservação da dinâmica reprodutiva do capital, própria do sistema capitalista.” 
12.  
A presença do Direito nos sítios mais dominados pela Economia não ocorre apenas para 
coarctar os excessos perpetrados pelos praticantes da livre iniciativa. Inúmeros são os 
casos em que a intervenção do Direito, materializada por decisões judiciais, visa a 
preservar a livre iniciativa 13. 
É de ser concluído, portanto, que a aproximação do Direito com a Economia, e por via 
desta com a ação empresarial, somente pode trazer bons frutos à sociedade, 
especialmente no que diz respeito às relações de consumo, conforme tem demonstrado, 
por exemplo, a eficácia e a eficiência da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).  
 
4. O enquadramento constitucional da atividade econômica e o seu viés ambiental.  
Conseqüência de haver optado por um modelo de Estado (o Democrático de Direito) que 
tem como um dos seus fundamentos a livre iniciativa (CF, art. 5º, IV), fez com que o 
constituinte de 1988 lançasse no próprio texto da Carta Política os regramentos basilares 
da atividade econômica, compatibilizando-os com o princípio da liberdade de iniciativa. 
Assim é que, dentre outras normas esparsas, tem-se no art. 170 o comando de que a 
ordem econômica, “fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem 
por fim assegurar a todos a existência digna, conforme ditames da justiça social...”. E lista 
princípios que regem a atividade econômica, alguns deles com evidente ligação com a 
questão ambiental. 
O móvel da preocupação do constituinte em compatibilizar o exercício da atividade 
privada produtiva com a preservação ambiental não tem uma origem definida, exclusiva. 
Não se pode olvidar, por exemplo, da pressão exercida mundialmente pelas organizações 
não governamentais comprometidas com a preservação da boa qualidade de vida no 
planeta Terra, que, através de grupos de pressão e dos seus tentáculos políticos (o 
Partido Verde, entre nós), exercem notável influência nas diretrizes estatais e até mesmo 
de comportamento de mercado, em busca de ajustar os meios de produção e consumo à 
realidade ora comentada. PAULO DE BESSA ANTUNES 14, com agudeza, aponta os 
motivos que levaram à colocação da proteção do meio ambiente como um dos elementos 
norteadores da atividade econômica: “Penso que dois são os aspectos fundamentais a 
serem examinados para que se possa perceber o que verdadeiramente está por trás 
destas novas concepções. Inicialmente, deve ser dito que é possível constatar-se que as 
indústrias altamente poluidoras estão começando a migrar para os países do Terceiro 
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Mundo, iniciando uma tendência de que naqueles países, a médio e longo prazo, somente 
permaneçam indústrias ‘limpas’. Tal situação é possível de ser viabilizada, pois a indústria 
de informática e de outras tecnologias de ponta passam a desempenhar um papel muito 
mais relevante dentro da produção capitalista do que aquele desempenhado pela 
indústria tradicional- por outro lado, a internacionalização da economia que vem se 
realizando nos últimos dez ou quinze anos tem permitido que o controle dos lucros 
gerados pelas filiais das multinacionais não corram perigos nos países do Terceiro 
Mundo.” 
Entendo que qualquer que tenha sido o motivo que deu azo à inserção, na Constituição 
Federal, de normas atinentes ao meio ambiente - direta ou indiretamente -, o certo é que 
elas existem, estão em pleno vigor e desafiam uma correta aplicação, para que atinjam os 
fins perseguidos.  
Voltemos aos destaques dos princípios gerais da atividade econômica (CF, Título VII, 
Capítulo I) que estão alinhados com a questão ambiental. De primeiro, vê-se o propósito 
de que a ordem econômica “tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os 
ditames da justiça social” (CF, art. 170, caput). A respeito, lembra JOSÉ AFONSO DA 
SILVA: “Um regime de justiça social será aquele em que cada um deve poder dispor dos 
meios materiais de viver confortavelmente segundo as exigências de sua natureza física, 
espiritual e política.” 15. Tanto é que, ao cuidar da ordem social, a CF diz que esta “tem 
como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais”(art. 
193). Assim, comprometida com a existência digna das pessoas, não pode a ordem 
constitucional conduzir a atividade produtiva para caminhos que impliquem na diminuição 
da qualidade de vida da população, através de práticas poluidoras ou agressoras do meio 
ambiente, por exemplo.  Novamente a Constituição, na mesma linha: “Todos têm direito 
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 
sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações” (art. 225, caput). 
Quando assegura a função social da propriedade (art. 170, III), a Constituição federal 
lança balizas para a fruição equilibrada do direito material de ter. Dá força específica às 
garantias incidentes sobre o direito de propriedade, inseridas no art. 5º, incisos XXII a 
XXVI. Assim, é óbvio que desatenderá ao comando de atuar socialmente, o proprietário 
que, fazendo mau uso de seu patrimônio, perpetra atos turbativos da natureza, 
maculando o preceito de que todos têm “direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado” (CF, art. 225, caput). Em resposta, prevê a CF, no referido art. 225, § 3º: “as 
condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão aos infratores, 
pessoa físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente de 
reparar os danos causados.” 
Reforçando o compromisso de dar função social à propriedade, a Constituição da 
República elege como princípio da ordem econômica, também, a defesa do meio 
ambiente. Poder-se-ia objetar que este princípio já está implícito nos outros já acima 
comentados. Penso que não. Ao optar por reforçar o seu compromisso com a 
preservação ambiental, não quis o constituinte de 1988 simplesmente repetir o que já 
havia dito em outras passagens da Carta. Quis, penso eu, atribuir uma responsabilidade 
bem mais ativa aos envolvidos na atividade econômica, estimulando ações (e não só 
diretrizes de produção) que visassem, especificamente, à tutela da natureza e da boa 
qualidade ambiental. Exemplo desse querer do constituinte é o surgimento de fundações, 
ligadas a grupos empresariais, destinadas ao fomento de pesquisa à instalações e à 
preservação de espaços destinados à conservação ambiental 16.  
Sobre a redução das desigualdades regionais, prevista no inciso VII do art. 179 da Carta 
Política, pode ser dito que a atividade empresarial, para ser fiel aos comandos 
constitucionais, não pode ser exercida de modo a contribuir para o empobrecimento 
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natural da região escolhida para sediar a sua atuação. Por exemplo, uma empresa 
mineradora que fugir ao compromisso de “recuperar o meio ambiente degradado, de 
acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente” (CF, art. 225, § 2º), 
decerto estará contribuindo negativamente para o desenvolvimento regional, como é o 
caso constatado na extração de ouro na região de Poconé, Mato-Grosso.  
 
5. A responsabilidade civil por danos ambientais.  
 
5.1 - Evolução jurídica.  
Há, nos domínios do Direito Ambiental, um princípio que é muito caro a esse ramo jurídico 
especializado. É o princípio poluidor-pagador, que segundo ANTONIO HERMAN V. 
BENJAMIN “é aquele que impõe ao poluidor o dever de arcar com as despesas de 
prevenção, reparação e repressão da poluição. Ou seja, estabelece que o causador da 
poluição e da degradação dos recursos naturais deve ser o responsável principal pelas 
conseqüências de sua ação (ou omissão).” 17 .  
A responsabilidade de reparar o dano ambiental causado nem sempre teve o seu 
fundamento bem definido perante o Direito brasileiro. A evolução do enfoque sobre o 
tema responsabilidade como um todo, dá mostra do aperfeiçoamento e da especialização 
com que o tema foi tratado no cursar dos anos, conforme será a seguir alinhado.  
O Código Civil de 1916 prevê, no artigo 159, que todo aquele que por ação ou omissão 
voluntária, negligência ou imprudência, violar direito de outrem, estará obrigado a reparar 
o dano causado. A responsabilidade aí está fundada na culpa do agente. Sem culpa, não 
há o que ser reparado ou indenizado. Nessa modalidade de responsabilidade (chamada 
aquiliana), tônica do direito privado mais arcaico, é possível a apresentação das 
excludentes clássicas de responsabilização, quais sejam a legítima defesa, o exercício 
regular de direito, o estado de necessidade, o fato gerado pela própria vítima e a 
inexigibilidade de conduta diversa, dentre outras.  
Passo seguinte foi a admissão, ainda que discreta, da responsabilidade sem culpa, 
chamada de responsabilidade objetiva. E a chegada a tal estágio não foi feita sem 
percalços. JORGE ALEX NUNES ATHIAS dá as razões: “O grau de complexidade da vida 
moderna e a interdependência crescente entre as pessoas, mormente nos grandes 
conglomerados urbanos, a exploração de recursos naturais e os processos de 
agigantamento das atividades empresariais, a sempre crescente participação do Estado 
quer na economia, quer atuando com vistas ao atendimento das necessidades públicas, 
tudo isso, e outra dezena de fatores que poderiam ser enumerados, concorreram para a 
ampliação de situações onde as pessoas eventualmente fossem lesadas, mas onde era 
impossível definir com precisão a culpa do agente causador do dano. Reconhecia-se a 
existência deste, reconhecia-se que alguém havia sido lesado, todavia permanecia a 
vítima indene pela impossibilidade de se apontar com segurança o requisito de culpa do 
agente.” 18  
Várias vertentes da responsabilidade objetiva foram aparecendo. Destaca-se a da 
responsabilidade pelo risco integral (que será adiante analisada) e a inversão do ônus da 
prova ou da presunção de culpa, estes últimos emblematizados pela responsabilização 
dos pais pelos atos dos filhos e a dos patrões pelos atos dos seus empregados.  
 
5.2. A responsabilidade civil da empresa por danos ambientais.  
O desempenho de qualquer atividade comandada ou exercida pelo homem está fadada 
ao sucesso ou ao insucesso. Na atividade empresarial, é óbvio, não acontece diferente. E 
para que se chegue a qualquer dos resultados (o sucesso ou o insucesso), haverá 
sempre o risco de ser atingido ou lesionado bem ou interesse de terceiros, inclusive na 
esfera ambiental. Daí a responsabilização civil das empresas ou dos empreendedores. 
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BRANCA MARTINS DA CRUZ, estudiosa lusitana dos problemas ecológicos, explica 
esses riscos: “Uma mesma ação sobre o ambiente pode ser causadora de diferentes 
danos, pessoais como patrimoniais ou ainda ecológicos. A poluição de um rio pode 
causar danos na saúde dos banhistas desprevenidos, das pessoas que bebam a água 
contaminada ou daquelas que consumam o peixe aí pescado ou os produtos agrícolas 
cultivados nas suas margens; pode provocar danos patrimoniais aos proprietários e aos 
agricultores ribeirinhos, aos pescadores cuja subsistência dependa do rio inquinado ou 
aos operadores turísticos da região; como causará igualmente danos ecológicos 
traduzidos na destruição da fauna e da flora do rio, assim como a perda da qualidade da 
água, necessários ao normal equilíbrio ecológico do ecossistema danificado.” 19 Assim, se 
não existe limitação ao engenho humano, no que diz respeito à atividade empresarial, 
sérios e inúmeros são os riscos aos quais esse segmento se expõe, vulnerando também 
a sociedade. A reparação é inevitável.  
Mas, qual será o tratamento dado pelo Direito brasileiro às lesões ou às graves ameaças, 
perpetradas pelo segmento empresarial da economia?  
Há quem defenda, como SÉRGIO FERRAZ 20, que o posicionamento do Judiciário deve 
obedecer à teoria do risco integral, já que em termos de dano ambiental é vedado “pensar 
em outra malha que não seja realmente a malha bem apertada, que possa, na primeira 
jogada da rede, colher todo e qualquer possível responsável pelo prejuízo ambiental. É 
importante que, pelo simples fato de ter havido omissão, já seja possível enredar agente 
administrativo e particulares, todos aqueles que de alguma maneira possam ser 
imputados ao prejuízo provocado para a coletividade.” 
Outros pugnam pela adoção da teoria do risco-proveito, como é o caso de EDIS MILARÉ, 
lembrado por JORGE ALEX NUNES ATHIAS 21, para quem a referida teoria “tem assento 
na noção de que todo aquele que no exercício da atividade da qual venha ou 
simplesmente pretenda fruir algum benefício, sujeita-se à reparação dos danos que 
provocar.”  
Conclui o já citado JORGE ALEX NUNES ATHIAS 22 que, em termos de responsabilidade 
ambiental, a maioria da doutrina é no sentido de que “se trata de responsabilidade 
objetiva sob a modalidade do risco integral. Embora não utilizem a expressão, muitas 
vezes pode-se deduzir isso pelos aspectos que consideram irrelevantes para a exclusão 
de responsabilidade. Enumeram especificamente a irrelevância do licenciamento do poder 
público, irrelevância da ilicitude ou normalidade da atividade; irrelevância da existência de 
pluralidade dos agentes poluidores; não invocação do caso fortuito e da força maior e pela 
atenuação da prova do vínculo de causalidade, inversão do ônus da prova.” 
A propósito, discorre ELISEU DE MORAES CORREIA: “ O dano causado por força maior 
(p. ex.: fato da natureza), não exclui o dever de indenizar, pois pelo princípio ubi 
emolumentum ibi onus, ou seja, aquele que lucra com a atividade, assume o ônus desta 
mesma atividade, não afasta o dever de indenizar. A licitude da atividade, (p. ex.: 
atividade licenciada) também não pode excluir o dever de indenizar, admite-se, neste 
caso, se configurada a participação da Administração Pública, a solidariedade na 
indenização, mas não a exclusão.” 23.  
A Lei da Política Ambiental (Lei 6.938/81) já previa expressamente a responsabilidade 
objetiva, ao dizer: “Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o 
poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os 
danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.” (Art. 14, § 
1º).  
Na lei que rege a proteção ambiental no País (Lei nº 9.605, de 12.02.98), a 
responsabilidade objetiva chegou a ser tratada e aprovada pelo Congresso Nacional. 
Tanto que a redação do art. 5º do projeto aprovado tinha o seguinte teor: “Sem prejuízo 
do disposto nesta lei, o agente, independentemente da existência de culpa, é obrigado a 
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indenizar ou reparar os danos por ele causados ao meio ambiente e a terceiros afetados 
por seus atos.” 
Ocorre que, exercendo o poder que lhe é conferido pela Constituição (art. 66, § 2º), o 
Presidente da República vetou integralmente o art. 5º, sob o seguinte argumento: “O 
parágrafo 1º do art. 14 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que ‘Dispõe sobre a 
política nacional do meio ambiente , seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e 
dá outras providências’, já prevê a responsabilidade objetiva por danos causados ao meio 
ambiente, conforme reconhecido pela doutrina produzida sobre este tema (TOSHIO 
MUKAI, Sistematizado, Forense Universitária, 1ª ed., pág. 57, NELSON NERY, CPC 
Comentado, Ed. RT, 2ª ed., pág. 1408, JORGE ALEX NUNES ATHIAS, Responsabilidade 
Civil e Meio Ambiente, Dano Ambiental, Ed. RT, pág. 237). (...) A redação do referido 
dispositivo afigura-se mais consentânea com a terminologia utilizada nas questões 
ambientais. Ademais, o art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, já conta em seu favor com uma 
ampla jurisprudência.” 
Patente está, portanto, que a responsabilidade objetiva para questões ambientais 
permanece hígida. Ainda que a Lei 6.938/81 tenha sido parcialmente revogada pela Lei 
9.605/98, continua em vigor o art. 14 do diploma mais antigo.  
Outros aspectos enfocados pela Lei Ambiental merecem destaque, posto que conformam 
inegável importância para a atividade empresarial, nos termos da opinião de ANTONIO 
SILVEIRA R. DOS SANTOS 24: “A citada lei ambiental prevê também inovações 
interessantes como a possibilidade de condenação do diretor, administrador, membro de 
conselho e órgão técnico, auditor, gerente, preposto ou mandatário de pessoa jurídica 
que, sabendo da conduta criminosa de outrem prevista na lei, deixar de impedir sua 
prática, quando podia agir para evitá-la (art. 2º). E ainda a possibilidade de 
responsabilização administrativa, civil e penal das pessoas jurídicas por infrações 
cometidas por decisão do seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão 
colegiado no interesse ou benefício da sua entidade (art. 3º). (...) Já seu art. 4º diz que 
‘poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for 
obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente’. Isso é 
muito importante, pois a aplicação desse instituto permite à Justiça inibir a fraude de 
pessoas que utilizam as regras jurídicas da sociedade para fugir de suas 
responsabilidades ou mesmo agir fraudulentamente.” Refere-se o magistrado paulista, 
neste último passo, à teoria da desconsideração da pessoa jurídica, também chamada de 
teoria de penetração, sistematizada por ROLF SERICK, em 1952, mas com referências 
aos estudos do americano MAURICE WORMSER, datados de 1912, consoante registra 
FÁBIO ULHOA COÊLHO 25. O tema também é magistralmente estudado por MARÇAL 
JUSTEN FILHO, que vê a disregard doctrine como decorrente da “crise da pessoa 
jurídica” 26 
 
6. A responsabilidade criminal da empresa em delitos ambientais.  
Já foi dito linhas acima que a Constituição Federal de 1988 previu a  hipótese de 
responsabilização penal das pessoas jurídicas, conforme está no art. 225, § 3º. A matéria 
(política ambiental) era regida, à época da promulgação da Carta, pela Lei 6.938/81, hoje 
parcialmente revogada pela Lei 9.605/98. O art. 15 do diploma mais antigo criminalizava a 
conduta do poluidor 27, mas a sua validade para incriminar pessoas físicas nunca foi 
pacífica. Mesmo os que entendiam ser o comando constitucional do art. 225, § 3º, inclusor 
dessa nova feição de responsabilidade criminal coletiva, achavam que ainda não existia 
penalidade adequada para os entes coletivos. Para GIILBERTO e VLADIMIR PASSOS 
DE FREITAS 28, sujeito ativo do crime do art. 15 da Lei 6.938 era “o poluidor, na forma 
definida no art. 3º, inc. IV, da Lei 6.938/81. Vale dizer, toda pessoa física ou jurídica, de 
direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora 
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de degradação ambiental. Todavia, a pessoa jurídica não pode, ainda, ser objeto de 
imputação penal, eis que falta lei que discipline a matéria, regulando a forma do processo 
29 e impondo sanções. Portanto, o poluidor deve ser pessoa física que realize atividade 
causadora de degradação ambiental ou agrave a já existente.” 
Defendendo a responsabilização criminal das pessoas jurídicas, doutrinaram juristas do 
quilate de TOSHIO MUKAI 30, PAULO AFFONSO LEME MACHADO 31, SÉRGIO 
SALOMÃO SCHECAIRA 32, CELESTE LEITE DOS SANTOS PEREIRA GOMES 33, LUÍS 
PAULO SIRVINSKAS 34, ELÁDIO LECEY 35, GILBERTO PASSOS DE FREITAS e 
VLADIMIR PASSOS DE FREITAS 36 (este último com as reservas já comentadas).  
Contrariamente à responsabilização criminal das pessoas coletivas, alinham-se RENÉ 
ARIEL DOTTI 37, LUIZ VICENTE CERNICCHIARO 38, LUIZ REGIS PRADO 39 e JOSÉ 
HENRIQUE PIERANGELLI 40, exemplificativamente. REGIS PRADO sintetiza essa linha 
de oposição ao crime de pessoa jurídica: “Tem-se, pois, do ponto de vista dogmático, que 
a irresponsabilidade penal da pessoa moral radica, essencialmente, na falta dos seguintes 
elementos: a) prima facie, capacidade de ação no sentido estrito do Direito Penal; b) 
capacidade de culpabilidade; c) capacidade de pena (princípio da personalidade da pena). 
Assim, ressalta à evidência que a pessoa coletiva não possui consciência e vontade - em 
sentido psicológico - semelhante à pessoa física. Isto vale dizer: ‘solo el hombre, como 
indivíduo, puede ser sujeto activo del delito’ 41.” 42 Em obra posterior 43, já admitindo a 
realidade positiva do direito nacional, REGIS PRADO pontua: “Por outra parte, a grande 
novidade de caráter geral dessa lei vem a ser o agasalho no art. 3º da responsabilidade 
penal da pessoa jurídica, quebrando-se, assim, o clássico axioma societas deliquere non 
potest. Não obstante, em rigor, diante da configuração do ordenamento jurídico brasileiro - 
em especial do subsistema penal - e dos princípios constitucionais penais (v.g., princípios 
da personalidade das penas, da culpabilidade, da intervenção mínima), que regem e que 
são reafirmados pela vigência daquele, fica extremamente difícil não admitir a 
inconstitucionalidade desse artigo, exemplo claro de responsabilidade penal objetiva.” 
É imperativo que seja confessado, neste passo, o nosso inicial posicionamento contrário à 
figuração da pessoa moral no pólo ativo de condutas criminosas. Adeptos que somos do 
minimalismo no Direito Penal, defendemos em várias oportunidades a maior utilidade na 
retração dessa ciência, reservada aos casos de violência e perigosidades reais, deixando 
espaço para que outros ramos do Direito, desde que eficazmente manejados, consigam 
inibir e debelar condutas anti-sociais sem dúvida graves, como as que atingem o entorno 
da vida no nosso planeta. Para os crimes ambientais (assim como os perpetrados contra 
a ordem econômica, contra a ordem tributária e contra as relações de consumo), 
entendemos mesmo ser eficaz a adoção da teoria da desconsideração da pessoa jurídica, 
também chamada disregard doctrine. 
Entretanto, não podemos cegar, com o clarão das idéias que defendemos, diante da 
realidade do sistema jurídico atualmente em vigor no Brasil. Por maior que seja a nossa 
defesa da tese da inadequação da teoria da culpabilidade às pessoas coletivas, não nos é 
dado o direito de negar que a ordem constitucional tutelar do meio ambiente, na norma de 
conteúdo penal estampada no art. 225, § 3º, da Carta Política, optou pela aplicação de 
sanções administrativas e penais às pessoas jurídicas. Demais disso, a Lei 9.605, de 
12.2.98, espanca qualquer dúvida quanto a essa opção do legislador: “Art. 3º. As pessoas 
jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente conforme o disposto 
nesta lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante 
legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade. 
(...) Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas 
físicas, autoras, co-autoras ou partícipes do mesmo fato.” 
Não bastasse a realidade do Direito Positivo pátrio (que está no mesmo compasso do 
direito praticado em países como Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Escócia, 
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Holanda, Dinamarca, Portugal, França, Japão, China, México e Cuba), impressiona, 
também, em prol do acatamento da responsabilidade penal das pessoas jurídicas, os 
argumentos de SÉRGIO SALOMÃO SCHECAIRA: “Ao lado do princípio da culpabilidade 
individual, de raízes éticas, surge a construção categórica de uma outra culpa de natureza 
coletiva. Essa dicotomia por contraste, contempladora de duas individualidades que se 
condicionam reciprocamente, fez com que se pudesse reconhecer a autonomia à culpa 
individual e à coletiva enquanto disciplinas de relevo e que podem ter um estudo paralelo 
em face de terem uma origem em um condicionamento comum. Se é verdade que a 
culpabilidade é um juízo individualizador, não é menos verdade que se pode imaginar um 
juízo paralelo - já que não igual - para a culpa coletiva. Esse sistema dicotômico pode ser 
chamado de modelo de dupla imputação.” 44. Outra observação de SÉRGIO SALOMÃO 
SCHECAIRA: ”Pode-se afirmar que um crime só existirá quando houver sacrifício a um 
bem jurídico relevante na órbita penal. Necessário se faz o reconhecimento do trinômio 
intervenção mínima, subsidiariedade e fragmentariedade para elaboração dos critérios 
dogmáticos de adequação típica. “45. 
Sobre as penas aplicáveis à pessoa moral, diz a Lei Ambiental: “Art. 21. As penas 
aplicáveis isolada, cumulativa ou alternativamente às pessoas jurídicas, de acordo com o 
disposto no art. 3º, são: I - multa; II - restritivas de direitos; III - prestação de serviços à 
comunidade.” 
Detalhando as penas restritivas de direito, diz a mencionada lei: “Art. 22. As penas 
restritivas de direito da pessoa jurídica são: I - suspensão parcial ou total de atividades; II 
- interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade; III - proibição de contratar 
com o Poder Público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou doações. (... ) § 1º 
A suspensão de atividades será aplicada quando estas não estiverem obedecendo às 
disposições legais ou regulamentares, relativas à proteção do meio ambiente. (... ) § 2º A 
interdição será aplicada quando o estabelecimento, obra ou atividade estiver funcionando 
sem a devida autorização, ou em desacordo com a concedida, ou com violação de 
disposição legal ou regulamentar. (... ) § 3º A proibição de contratar com o Poder Público 
e dele obter subsídios, subvenções ou doações não poderá exceder o prazo de dez 
anos.” 
Já sobre a prestação de serviços à comunidade pelo ente moral, estabelece: “Art. 23. A 
prestação de serviços à comunidade pela pessoa jurídica consistirá em: I - custeio de 
programas e de projetos ambientais; II - execução de obras de recuperação de áreas 
degradadas; III - manutenção de espaços públicos; IV - contribuições a entidades 
ambientais ou culturais públicas.” 
Por fim, o tratamento destinado às empresas constituídas ou utilizadas para atividades 
criminosas contra o meio ambiente: “Art. 24. A pessoa jurídica constituída ou utilizada, 
preponderantemente, com o fim de permitir, facilitar ou ocultar a prática de crime definido 
nesta lei terá decretada sua liquidação forçada, seu patrimônio será considerado 
instrumento do crime e como tal perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional.” 
 
7. Conclusões. 
Em face dos argumentos acima expostos, algumas conclusões podem ser listadas. 
Vejamos. 
1. Não é pacífica a conceituação de empresa, tarefa que desafia os estudiosos da área do 
Direito Comercial há muito tempo. É sintética e bastante precisa a conceituação oferecida 
pelo Professor ALFREDO DE ASSIS GONÇALVES NETO: “a empresa é o 
estabelecimento em movimento: só nasce quando ele abre suas portas e passa a operar. 
2. A moderna empresa, para restar no mercado com competitividade, tem que estar 
afinada com as mais variadas exigências da sociedade consumidora, inclusive 
demonstrando compromisso com a preservação da boa qualidade do meio ambiente.  
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3. A intervenção do Direito nas atividades econômicas é absolutamente necessária e 
saudável, tanto para coarctar excessos cometidos pelos praticantes da atividade 
empresarial, como para prestar socorro a estes, diante de agressões que lhe são opostas 
pelo Estado, pela concorrência inescrupulosa ou por particulares alheios à referida 
atividade.  
4. A tutela constitucional específica da atividade econômica está em consonância com o 
princípio da livre iniciativa responsável, que é pilastra do Estado Democrático de Direito, 
conforme está no pórtico da Carta Política (art. 1º, inciso IV).  
5. A responsabilidade civil da empresa por danos ambientais, consoante majoritária 
jurisprudência e aberta inclinação da doutrina, prescinde da demonstração de culpa, 
sendo, portanto, objetiva.  
6. Apesar dos reparos feitos por estudiosos da área penal, rebelados contra a aplicação 
da teoria da culpabilidade aos entes morais, é certo que as pessoas jurídicas são 
responsáveis criminalmente pelos danos ambientais por elas causados, 
independentemente de sanções civis e administrativas.  
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JURISPRUDÊNCIA 

AÇÃO PENAL N. 61-PB 
Relator:  O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Autora:  JUSTIÇA PÚBLICA 
Réu:  INÁCIO GABRIEL RIBEIRO 

EMENTA: 
Penal. Processual Penal. Recolhimento em atraso de contribuições previdenciárias. 
Emendatio libelli. Extinção da punibilidade em relação ao delito. Autoria atribuída a 
pessoa diversa 
1. O não recolhimento de contribuições previdenciárias, em época própria, é ilícito 
tipificado no art. 95, d, da Lei nº 8.212/91. Em virtude da denúncia conter classificação 
errônea, deve ser aplicado o art. 383 do CPP, que prevê a possibilidade da emendatio 
libelli. 
2. Consta dos autos que a Câmara Municipal, na pessoa do seu Presidente, promoveu a 
quitação do débito antes do oferecimento da denúncia, fato este que implicaria na 
declaração da extinção da punibilidade. 
3. Todavia, resta indubitável que a autoria não poderia ter sido imputada ao denunciado e, 
portanto, mais correto se torna o julgamento pela improcedência da denúncia, mesmo que 
valha a pena ressaltar a extinção da punibilidade em relação ao delito em tela, seja quem 
for o responsável pela sua consumação. 
4. Narra a exordial acusatória que o responsável pelo não recolhimento das contribuições 
previdenciárias seria o Presidente da Câmara de Vereadores, condição não verificada em 
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relação ao denunciado que, à época, era o Prefeito da mesma cidade. 
5. A ação penal foi promovida sem justa causa, isto em cotejo com as provas e 
declarações produzidas desde o inquérito. 
6. Denúncia improcedente. 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que figuram como partes as acima 
identificadas, decide o Pleno do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, julgar improcedente a denúncia, 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, 25 de agosto de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ – Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: A ilustre representante do órgão ministerial denunciou 
o Sr. Inácio Gabriel Ribeiro, tendo-o como incurso nas penas do art. 312 do Código Penal 
Brasileiro. 
Argumenta que o acusado, então Presidente da Câmara de Vereadores, no período de 
abril de 1989 a julho de 1990, da cidade de Alhandra/PB, deixou de recolher aos cofres 
previdenciários as contribuições sociais descontadas dos servidores, apropriando-se dos 
recursos correspondentes. 
Após decisão deste egrégio Tribunal, por maioria, acerca da competência para o 
processamento da presente ação penal, foi recebida a denúncia e seguidos os demais 
expedientes de estilo previstos no CPP. 
O Procurador Regional da República, instado a atuar custos legis, opina às fls. 317/318 
pela declaração da extinção da punibilidade, nos termos do art. 34 da Lei nº 9.249/95. 
É o relatório. 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Trata-se de denúncia ofertada contra o Sr. 
Inácio Gabriel Ribeiro pela prática da conduta delituosa tipificada no art. 312 do CP, ou 
seja, peculato. 
Entretanto, verifico encontrar-se incorreta a tipificação penal, isto em cotejo com o 
contexto narrado na exordial. Assim sendo, deve ser aplicado o art. 383 do CPP que 
dispõe acerca da emendatio libelli, a fim de ser atribuída à conduta descrita a disposição 
contida no art. 95 da Lei nº 8.212/91. 
Feitas estas considerações, passo a analisar o mérito da contenda.  
Consta da inicial acusatória que o denunciado, quando ocupante do cargo de Presidente 
da Câmara Municipal da cidade de Alhandra/PB, apropriou-se indevidamente de quantias 
descontadas dos seus servidores a título de contribuição previdenciária.  
Compulsando os autos, todavia, verifico que o denunciado não ocupava, nem poderia, a 
posição de Presidente da Câmara Municipal, isto em virtude de não ter sido diplomado 
vereador, pois foi eleito prefeito da mesma cidade, tendo exercido regularmente o seu 
mandato (1989/1993). 
Ora, evidentemente não era de sua competência tratar esmiuçadamente da folha de 
pagamento dos servidores do Legislativo Municipal, até mesmo porque sua intromissão 
seria indevida, cabendo-lhe, tão-somente, repassar à Câmara Municipal a quantia global 
necessária à cobertura da despesa, procedimento corretamente observado, conforme 
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atesta o documento de fls. 311. 
Neste diapasão, é de bom alvitre salientar que, se houve conduta delituosa, esta não 
poderia ser imputada ao denunciado e sim ao verdadeiro Presidente da Câmara Municipal 
da cidade de Alhandra/PB, à época do não recolhimento das contribuições sociais.  
Não obstante, diante das declarações prestadas pelo Sr. Antônio Cândido da Silva, 
Presidente da Câmara Municipal durante o período questionado, fls. 25, nota-se a 
extinção da punibilidade em virtude da comprovação do pagamento antes do recebimento 
da denúncia, nos termos do percuciente parecer laborado pela ilustre Procuradora 
Regional da República, Dra. Gilda Pereira de Carvalho Berger, isto em razão de 
disposição contida no art. 34 da Lei nº 9.249/95, verbis: 
"Art. 34. Extingue-se a punibilidade dos crimes definidos na Lei nº 8.137, de 27 de 
dezembro de 1990, e na Lei nº 4.729, de 14 de julho de 1965, quando o agente promover 
o pagamento do tributo ou contribuição social, inclusive acessórios, antes do recebimento 
da denúncia”. 
A jurisprudência, inclusive dos egrégios Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de 
Justiça, tem-se firmado para reconhecer a aplicabilidade desta causa extintiva da 
punibilidade. 
Mesmo que assim não fosse, deveria ser declarada a extinção da punibilidade diante das 
disposições contidas na Lei nº 9.639/98, em seu artigo 11: 
“Art. 11. São anistiados os agentes políticos que tenham sido responsabilizados, sem que 
fosse atribuição legal sua, pela prática dos crimes previstos na alínea d do art. 95 da Lei 
nº 8.212, de 1991, e no art. 86 da Lei nº 3.807, de 1960”. 
Diante de tais considerações, resta indubitável o não cometimento da infração penal pelo 
denunciado, tendo sido, inclusive, verificada a extinção da punibilidade em relação ao 
delito em tela, seja quem for o responsável pela sua consumação. 
Julgo improcedente a denúncia. 
É o meu voto. 
 

AÇÃO RESCISÓRIA N. 310-PE  
Relator: O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Autora:  FAZENDA NACIONAL. 
Ré:  WHITE MARTINS - GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE  S/A 
Advogados: DRS. SÉRGIO MACHADO DA COSTA E OUTROS (RÉ) 

EMENTA: 
Constitucional e Tributário. Processual Civil. Ação rescisória. Contribuição social sobre o 
lucro. Lei nº 7.689/88.  
1. Pretensão de se fazer rescindir acórdão que, com base em julgamento proferido no 
Tribunal Pleno, negou provimento à apelação e à remessa oficial desafiadas contra a 
sentença proferida em ação de segurança, na qual se reconheceu a inconstitucionalidade 
dos artigos 1º a 8º da Lei nº 7.689/88, em face do posterior pronunciamento do colendo 
Supremo Tribunal Federal que proclamou ser inconstitucional, apenas, o artigo 8º da 
referida lei. 
2. Extinção do crédito tributário em disputa, por decorrência da decisão judicial passada 
em julgado que se intenta rescindir (inciso X do artigo 156 do Código Tributário Nacional - 
CTN).  
3. Cuidando-se de interpretação de norma tributária, nem mesmo a ação rescisória 
enverga aptidão para revigorar um crédito tributário já extinto, eis que a própria relação 
jurídico-tributária (a obrigação) já não mais existe. Impossibilidade da alteração de 
disposições veiculadas em lei nacional complementar (o CTN) por lei federal ordinária. 
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Limite material que, no caso, conduz à improcedência, pelo mérito, da ação rescisória, 
desvestindo-se de significado a indagação acerca dos efeitos de uma eventual rescisão 
do acórdão rescindendo. 
4. Decisão rescindenda que foi proferida antes do pronunciamento do colendo Supremo 
Tribunal Federal acerca da matéria trazida à apreciação. Recurso extraordinário que, 
desafiado, não foi conhecido. Embora as decisões proferidas 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). 
5. Ação rescisória manejada ao feitio de um super-recurso ordinário. Improcedência. 

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 
notas taquigráficas constantes nos autos, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei.  
 Recife, 8 de setembro de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ GERALDO APOLIANO - Relator 

RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO: A União Federal ajuizou ação rescisória ao 
objetivo de desconstituir decisão proferida pela colenda Segunda Turma deste Tribunal 
que, por unanimidade e sob amparo da decisão proferida pelo Plenário do Tribunal, na 
Argüição de Inconstitucionalidade deduzida na Apelação em Mandado de Segurança nº 
976-AL, na qual se declarou a inconstitucionalidade dos artigos 1º a 8º da Lei nº 7.689, de 
1988, julgou improcedente a apelação e a remessa oficial desafiadas nos autos da 
Apelação em Mandado de Segurança nº 2203-PE, confirmando o decisum que eximiu a ré 
do pagamento da Contribuição Social sobre o Lucro – CSL, por entender ser dita exação 
incompatível com o disposto na Constituição Federal de 1988. 
A ação rescisória foi, por maioria, julgada improcedente (ficou vencido o Relator, à época 
o eminente Juiz José Delgado, e lavrou o acórdão o eminente Juiz Castro Meira); dessa 
decisão foram interpostos embargos infringentes os quais restaram, também por maioria, 
improvidos (vencido o Relator, o Juiz Manoel Erhardt – convocado em substituição ao Juiz 
Lázaro Guimarães -; lavrou o acórdão o Juiz Ridalvo Costa). 
O julgado cristalizou-se na seguinte ementa, ad litteram: 
 “Embargos infringentes. Ação rescisória. Art. 485, inciso V, do  CPC. Contribuição social. 
Lei nº 7.689/88. 
- A violação de literal disposição de lei, a que alude o artigo 485, V, do CPC, deve ser 
frontal e induvidosa. 
- Não cabe ação rescisória por ofensa a disposição de lei, quando a decisão rescindenda 
se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. 
A constitucionalidade da contribuição social instituída pela Lei  nº 7.689 não constitui 
matéria pacífica. 
- Embargos improvidos”. 
Irresignada, interpôs a União Federal recursos extraordinário e especial, sob o 
fundamento de que não se aplicaria à espécie o disposto na Súmula nº 343 do STF, posto 
que uma controvérsia fundada em decisões dos Tribunais Regionais não pode ser levada 
em consideração, em face de a tese jurídica debatida envolver tema constitucional. 
Pugnou-se, por isso, pelo conhecimento dos recursos, para o fim de se julgar procedente 
a ação rescisória, fazendo-se restaurar, tal como se diz, o direito da recorrente ao 
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recebimento do tributo de sua competência (fls. 381/389 e 390/401, respectivamente). 
Ambos os recursos foram admitidos ( fls. 461/464). 
A egrégia Primeira Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso 
Especial (fls. 472/478), lavrou a seguinte ementa, in verbis: 
 “Processual civil. Ação rescisória. Violação de dispositivo legal  
- Negativa de aplicação da lei – Inconstitucionalidade – Súmula 343 do STF – Não 
incidência – Cabimento da  rescisória. 
I – Não constitui fundamento - para efeito da Súmula 283/STF - tese enunciada por dois 
integrantes do tribunal, mas ignorada pela maioria formadora do acórdão recorrido. 
II – Se a lei foi ignorada por suposta inconstitucionalidade, a  ação rescisória é cabível. 
Nada importa a circunstância de ter  sido controvertida pelos tribunais a compatibilidade 
entre a Constituição e a lei: a restrição contida na Súmula 343 do STF  incide somente 
quando o acórdão enveredar pela interpretação do dispositivo legal”. 
Foram interpostos embargos de declaração pela White Martins Gases Industriais do 
Nordeste S/A (fls. 480/489), sob o fundamento de que não teria havido pronunciamento 
da v. instância ad quem quanto à assertiva de que o trânsito em julgado do acórdão 
rescindendo extinguiu o crédito tributário, bem como quanto à declaração de que os 
efeitos da desconstituição do acórdão teriam como termo inicial a declaração de 
inconstitucionalidade da Lei. 
Os embargos foram julgados improcedentes (495/498) sob color da inocorrência de 
omissão, dado que a colenda Turma ter-se-ia limitado a apreciar a decisão recorrida 
“...naquilo que declarou a incidência da Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal. 
Afastada essa dificuldade, o julgamento da ação rescisória deverá continuar, no Tribunal 
de origem... ”; por isso se determinou a baixa dos autos para o Tribunal de origem, para 
fins de julgamento da ação rescisória (fls. 496). 
Neste Tribunal, foi suscitada Questão de Ordem, tendo o Tribunal, por sua composição 
plenária, decidido que os autos deveriam ser a mim encaminhados, por virtude da 
sucessão do Relator originário da ação rescisória – Juiz José Delgado, que hoje integra o 
Superior Tribunal de Justiça (fls. 524).  
É, no que importa, o relatório. 
Peço dia para julgamento. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): Do douto voto proferido pelo eminente 
Ministro Humberto Gomes de Barros, nos embargos de declaração opostos pela ora ré - 
White Martins -, destaco o seguinte excerto:  
 “... a Turma limitou-se em apreciar o v. acórdão recorrido, naquilo que declarou a 
incidência da Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal. Afastada essa dificuldade, o 
julgamento da ação rescisória deverá continuar, no Tribunal de origem. 
Os dois temas agitados agora não foram aprofundados, porque não integravam o 
dispositivo do aresto; nem nos seria lícito avançar na apreciação judicial de ambos: se o 
fizéssemos, estaríamos suprimindo um grau de jurisdição. 
Em verdade, as questões permanecem em aberto. Elas deverão ser deslindadas pelo 
Tribunal a quo, na continuação do julgamento. 
Rejeito os embargos”. 
Tem-se pois a certeza de que é a própria ação rescisória que deve ser apreciada de sorte 
a que se possa saber: 
a) se a coisa julgada extinguiu o crédito tributário em disputa; 
b) consignada que seja resposta negativa à questão expressa no tópico antecedente, 
quais seriam os efeitos da eventual desconstituição do acórdão rescindendo, ou, por 
outras palavras, se se deve ou não reconhecer como subsistentes os efeitos da coisa 
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julgada, até o trânsito em julgado da decisão que venha de ser proferida na ação 
rescisória. 
Ao instante do julgamento dos embargos infringentes deduzidos pela União (ver fls. 378), 
assim me manifestei: “Parece também argumento de absoluta relevância aquele segundo 
o qual, de acordo com o Código Tributário Nacional, a coisa julgada extingue o crédito 
tributário. Se extingue o crédito tributário, parece-me que não há condição de se 
restabelecer esse mesmo crédito, pelo menos condição sob angulação jurídica, a partir do 
eventual êxito na ação rescisória ou, no caso específico, dos embargos infringentes”. – 
Verbis. 
Estribado, inclusive, nessa razão de decidir, neguei provimento aos embargos. 
Essa mesma fundamentação foi prestigiada pelo eminente juiz Castro Meira, consoante 
desponta da transcrição infra: 
 “... há um argumento novo que foi, aqui, trazido pelo eminente advogado, quando 
lembrou que a coisa julgada é uma forma  específica de extinção do crédito tributário. 
Esse argumento, me  parece, tem um peso muito grande, porque, em se tratando de  
matéria tributária, o simples fato de ter havido a coisa julgada já  implica na extinção do 
crédito tributário. De tal modo que é  discutível a (...) valia da própria ação rescisória para 
tentar reavê-lo a essa altura”. – Fls. 374. 
Efetivamente a coisa julgada é modalidade de extinção do crédito tributário (Código 
Tributário Nacional - CTN, inciso X, artigo 156); os efeitos extintivos dela defluentes têm 
por suporte, portanto, ato legislativo que se reveste da estatura hierárquica de lei nacional 
complementar. 
A sã doutrina classifica esses efeitos como “peculiares”; e vai além: sustenta, com acerto, 
ao meu sentir, não poderem eles ser alterados por ato normativo de inferior jerarquia (por 
uma lei federal ordinária, por exemplo). 
Porque é assim, cumpre indagar se os efeitos que sejam próprios ao julgamento proferido 
em uma ação rescisória, que é regulada por uma lei federal ordinária (no caso o Código 
de Processo Civil – Lei nº 5.869, de 1973), poderiam alterar, no caso específico, a 
extinção do crédito tributário, decorrente de sentença judicial passada em julgado. 
Segundo entendo, tal não é possível, salvo se se admitir, ad absurdum, a possibilidade de 
uma lei federal ordinária alterar, validamente, disposições encartadas em uma lei nacional 
complementar. 
E não é possível porque cada uma dessas espécies normativas há de regular 
determinadas matérias (falo aqui do âmbito material próprio de cada uma delas, que lhes 
delimita o espectro de incidência e lhes embasa a respectiva edição). 
Em matéria tributária cabe à lei complementar dispor, por exemplo, a respeito do fato 
imponível de uma dada exação; mas a lei ordinária disso não se pode ocupar, sob pena 
de tumultuária inversão da hierarquia dos atos normativos, do que resultará, 
inevitavelmente, afronta não à letra senão que aos próprios princípios que informam e 
orientam todo o arcabouço normativo em vigor entre nós. 
Fundado nessas premissas, uma conclusão é inevitável: ocorrida a extinção do crédito 
tributário por decorrência de decisão judicial passada em julgado os efeitos pertinentes 
não mais poderão ser modificados por uma outra decisão judicial, ainda quando venha ela 
de ser proferida em sede de ação rescisória. 
Por isso que a doutrina mais acatada apregoa:  
“O que dissemos a respeito da extinção da obrigação tributária por decisão administrativa, 
irreformável, da autoridade administrativa, não mais passível de ação anulatória, pela 
própria Administração, há de ser repisado, com maior ênfase, no que se refere à extinção 
da obrigação tributária em razão de decisão judicial transitada em julgado (coisa julgada 
formal e material), favorável ao sujeito passivo. 
Nessa hipótese, nem mesmo a ação rescisória – quando se tratar de interpretação da 
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norma tributária, ou seja, de pura quaestio juris – tem o condão de fazer renascer um 
crédito tributário já extinto, pois a obrigação tributária (a relação jurídica) legalmente 
inexiste. Inexiste não porque a sentença rescindenda assim determinara, mas senão 
porque uma lei complementar da Constituição – lei material – determinou este feito para a 
sentença definitiva: O FIM DA OBRIGAÇÃO E DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO 
CORRESPONDENTE. Há, portanto, LIMITE MATERIAL em Direito Tributário oponível ao 
cabimento da ação rescisória. Pode-se dizer, sem medo de errar, que, em matéria 
tributária, pelas mesmas razões que impedem o refazimento do lançamento por erro de 
direito e decretam a extinção da obrigação por auto-revisão administrativa (certa ou 
errada), inexiste pressuposto (carência de ação) para a ação rescisória de sentença 
passada em julgado, em razão de interpretação diversa do direito aplicado à espécie” 
(Baleeiro, Aliomar – Direito Tributário Brasileiro, atualizado por Misabel Abreu Machado 
Derzi, 11ª ed., p. 859, Forense, Rio, 1999). 
Desaguar-se em conclusão desse jaez importa, segundo concebo, em avançar sobre o 
próprio direito substancial e não, apenas, tal como poderia parecer à primeira vista, em 
um simples exame dos aspectos estritamente formais – os requisitos específicos de 
admissibilidade da ação rescisória. 
Que não se imagine, portanto, que ao se concluir que, no caso sob exame, ocorreu 
mesmo a extinção do crédito tributário, estar-se-ia reprisando o julgamento plenário 
anterior, mercê do qual, prestigiando-se a dicção da Súmula 343 do egrégio Supremo 
Tribunal Federal, conclui-se por ser incabível a ação rescisória. 
Assim não está a ser; e não está exatamente porque, em relação a esse aspecto, o 
próprio colendo Superior Tribunal de Justiça fez lavrar a conclusão de que, em situações 
como as de que se cuida, não incide o enunciado da referida Súmula, em face do thema 
decidendum envolver questão de ordem constitucional que, no caso, se expressa na 
necessidade de saber se, em face do pronunciamento do Supremo Tribunal Federal (que 
reconheceu a inconstitucionalidade, tão-só, do artigo 8º da Lei 7.689, de 1988) o acórdão 
que se intenta rescindir deveria (ou não) ajustar-se ao standard consagrado no 
entendimento pretoriano da Alta Corte, no particular. 
O “ajustamento” que se busca na via rescisória não é, averbada a vênia de hábito aos 
entendimentos dissonantes, juridicamente possível, justo porque não se pode ajustar a 
esse ou àquele entendimento o que, juridicamente, já não existe (os supostos créditos da 
Fazenda). 
Corolário incontornável dessa conclusão é a de que, se os créditos tributários em disputa 
foram extintos, a última das questões – refiro-me à eventual necessidade de “declaração 
de que os efeitos da desconstituição do acórdão teriam como termo inicial a declaração 
da inconstitucionalidade da lei” (ver fls. 495) -, desveste-se de qualquer sentido ou 
finalidade. 
E assim é porque essa questão escorava-se na primeira; ou por outras palavras, somente 
ostentaria significação jurídica, se ao primeiro tópico se pudesse fazer averbar resposta 
negativa. 
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 art. 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, 
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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 ser endereçados 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 
CF); 
 (b) o fato do colendo STF 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 
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. 
No caso concreto, a decisão que se tenciona rescindir foi proferida ao tempo em que o 
colendo Supremo Tribunal Federal ainda nem se havia pronunciado acerca da 
inconstitucionalidade, ou não, da Lei nº 7.689/88 (o acórdão rescindendo data de 6 de 
novembro de 1990, convém deixar claro), o que só veio a ocorrer com o julgamento, pelo 
mérito, do Recurso Extraordinário nº 138.284-CE, (cf. DJ 28-8-92, p. 13.456). 
Releva destacar, por outro lado, o fato de, ou não se ter feito desafiar em relação ao 
julgado rescindendo, e a tempo e modo compatíveis, o recurso extraordinário, o que 
ensejaria o submetimento do exame da matéria constitucional ao Pretório Magno, ou a 
circunstância de tal iniciativa, quando deflagrada, não ter merecido a necessária acolhida 
(v. decisão de fls. 39). 
Ora, 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 
com a extinção judicial dos créditos e outros não), tudo à conta de circunstâncias, tais 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

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 da ora ré 
direito que àquele já se incorporara em definitivo. 
Anoto, ainda, que, 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 (ou o fez de forma inadequada): "anota o 
eminente Juiz Castro Meira (AR 646-AL in Revista do Tribunal Regional Federal, nº 22, p. 
26 e ss.). 
Cumpre relembrar, por fim, que não é possível pretender 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, repito, Juízo com competência exclusiva para dizer da constitucionalidade, ou 
não, dos atos normativos. 
Esforçado nessas razões voto, pois, julgo improcedente a ação rescisória.  
É como voto. 
 

AÇÃO RESCISÓRIA N. 739-RN 
Relator:  O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Autora:  MARIA DE LOURDES DE MEDEIROS 
Réus:  UNIÃO FEDERAL E MARIA DE LOURDES DA SILVA  
Advogados: DRS. MÁRCIA BATISTA DE VASCONCELOS (AUTORA) E RAIMUNDO NONATO 
  FERNANDES (RÉU) 

EMENTA: 
Processual Civil. Ação rescisória. Pensão militar. Companheira. Direito ao benefício em 
face do abandono do lar pela esposa. Alegação de violação a expressa disposição legal 
com a preterição da mulher legítima. Necessidade de reavaliação da prova. 
Improcedência do pedido rescisório. 
O cabimento de rescisória por violação a expressa disposição legal, na doutrina de Moacir 
Amaral Santos, ocorre no caso de sentença que "ofende flagrantemente a lei, tanto 
quando a decisão é repulsiva à lei (error in judicando), como quando proferida com 
absoluto menosprezo ao modo e forma estabelecidos em lei para a sua prolação (error in 
procedendo). 
A alegação da viúva, de abandono do lar, por parte do de cujus, para viver maritalmente 
com a companheira, implica em “reexame da valoração da prova, vedado à via rescisória” 
(RTFR 139/21).  
Pedido improcedente. 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, julgar 
improcedente o pedido, nos termos do relatório e voto anexos, que passam a integrar o 
presente julgamento. 
Recife, 26 de maio de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Maria de Lourdes de Medeiros ajuizou ação 
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rescisória contra Maria de Lourdes da Silva e União Federal objetivando rescindir o 
acórdão que lhe negou a percepção de metade da pensão por morte deixada pelo seu 
marido, ex-combatente, destinando o benefício em favor da companheira, ora ré, Maria da 
Lourdes da Silva, ao fundamento de ter o julgado rescindendo violado literal disposição de 
lei. (Art. 485, inc. V, do CPC). 
O acórdão rescindendo, considerando que a autora teria abandonado o lar conjugal e 
vivido longos anos sem a dependência econômica do marido, determinou que a 
companheira e seu filho menor continuassem recebendo a pensão por morte em cotas 
iguais. 
Alega a autora, como substrato para a ação rescisória, que nunca abandonou o lar, tendo 
acontecido justamente o inverso, uma vez que o marido a abandonou seis meses após o 
casamento para viver com a ora ré, motivo pelo qual teria retornado à casa dos pais e, 
posteriormente, ido para o Rio de Janeiro para tratamento de saúde, retornando em 
seguida para o Rio Grande do Norte, onde reside, tendo endereço certo.  
Salienta, ainda, que a justificação judicial que serviu de base para a concessão de pensão 
à companheira é nula, visto que correu à sua revelia, uma vez que foi citada por edital, 
embora tivesse endereço fixo. Ao final, argúi que “com essas explicações, quer-se 
demonstrar a fragilidade da prova, que serviu de base à ação ordinária cuja decisão se 
pretende ser anulada”. (Fls. 04).  
Ao contestar o pedido, alega Maria de Lourdes da Silva que as provas realizadas na 
justificação administrativa foram renovadas, em audiência, na ação ordinária proposta 
perante a Justiça Federal, e, ainda, que provou que conviveu com o de cujus durante 
mais de 30 anos, sob sua dependência econômica, tendo este, inclusive, entrado com o 
pedido de divórcio da esposa, não tendo o pedido sido julgado em decorrência de seu 
falecimento durante o processo de divórcio. 
A União Federal, em sua contestação, alega, preliminarmente, ilegitimidade passiva ad 
causam, por ausência de interesse na lide, uma vez que não teria “contribuído para a 
existência da situação” e por “faltar pedido quanto a esta contestante” (fls. 67). No mérito, 
sustenta que ficou provado que a autora não vivia maritalmente com o falecido há mais de 
trinta anos, não fazendo jus à concessão de pensão. 
A douta PRR opinou pela improcedência da rescisória, em decorrência de não ter havido 
violação a dispositivo legal e, também, ao argumento de não ser possível a reavalição de 
prova em ação rescisória. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Trata-se de ação rescisória visando a 
desconstituir acórdão que excluiu a viúva da pensão por morte deixada por ex-marido, 
destinando o benefício à companheira e seu filho menor, em razão da ausência de 
convívio marital entre a esposa e o de cujus por mais de trinta anos e pela falta de 
comprovação de dependência econômica da autora. 
A alegação da União Federal sobre a ilegitimidade para figurar no pólo passivo desta 
ação rescisória é, no meu entendimento, improcedente. A União, tendo sido ré na ação 
em que foi proferida a sentença rescindenda, tem legitimidade passiva na ação rescisória, 
uma vez que irá sofrer os efeitos da sentença. Ainda que não haja alteração no montante 
a ser pago, é a União que irá dar efetivo cumprimento à decisão judicial. 
Com essas considerações, rejeito a preliminar. 
Passo ao exame do pedido de rescisão. 
O art. 485, inciso V, do CPC, dispõe expressamente: 
"A sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: 
(...) omissis 
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V - violar literal disposição de lei".  
O cabimento de rescisória por violação a expressa disposição legal, na doutrina de 
Moacyr Amaral Santos, ocorre no caso de sentença que "ofende flagrantemente a lei, 
tanto quando a decisão é repulsiva à lei (error in judicando), como quando proferida com 
absoluto menosprezo ao modo e forma estabelecidos em lei para a sua prolação (error in 
procedendo)". 
A rescisória com esse fundamento restringe-se às hipóteses de violação frontal, 
induvidosa da lei, como está assentado pela jurisprudência do STF, anotada por 
Humberto Theodoro Jr. " 1º, não é rescindível o julgado proferido contra jurisprudência 
dominante; 2º, a mera interpretação da lei não dá margem à ação rescisória” (AR 825, 
Pleno, Rel. Min. Barros Monteiro, in RTJ, 55/222). Assim, " a ofensa a literal disposição de 
lei, ao art. 798, nº I, c, do CPC de 1939, é a que envolve contrariedade estridente com o 
dispositivo, e não a interpretação razoável ou a que diverge de outra interpretação, sem 
negar o que o legislador consentiu ou consentir no que ele negou” (AR nº 754, Pleno, Rel. 
Min. Aliomar Baleeiro, in RT, Informa, 117/29. (Curso de Direito Processual Civil, Forense, 
18ª edição, p. 641). 
Não é o caso. 
A decisão rescindenda, em momento algum, segundo se me afigura, violou 
expressamente texto legal. E ainda que tenha havido erro na avaliação da prova, não 
estaria autorizado o uso da ação rescisória fundada no citado art. 485, V, do CPC. 
Parece-me ainda válido o enunciado constante do CPC anterior, no art. 800, caput: " A 
injustiça da sentença e a má apreciação da prova ou errônea interpretação do contrato 
não autorizam o exercício da ação rescisória". Nesse sentido: RTJ 125/928, RT 541/236, 
623/68, RJTJESP 48/241, 48/245, 107/366, 115/214. 
A alegação da autora de que teria sido abandonada pelo marido e, em razão disso, foi 
obrigada a retornar para a casa dos pais, implicaria em reavaliação da prova, a fim de 
verificar se houve ou não o abandono do lar conjugal por parte do marido, incabível em 
sede de rescisória. 
Nesse sentido são esclarecedoras as anotações de Theotonio Negrão: 
"Art. 485:43. 'Erro de fato. Tal pretexto não serve ao reexame da valoração da prova, 
vedado à ação rescisória' (RTFR 139/21). 
Se o juiz 'errando na apreciação da prova, disse que decidia como decidiu porque o fato 
ocorrera (apesar de provada nos autos a não ocorrência), ou porque o fato não ocorrera 
(apesar de provada a ocorrência), não se configura o caso do inciso IX. A sentença, 
conquanto injusta, não será rescindível' (Bol. AASP 1.600/197, citando Barbosa Moreira). 
'Não é rescindível a sentença em que o juiz, ainda quando errando na apreciação da 
prova, declarou expressamente que decidia como o fez porque determinado fato ocorrera' 
(RTJ 98/972). Neste sentido: RSTJ 3/682, à p. 684, RT 627/83, 632/123, à p. 126. V. tb. 
Nota 20)" (In Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 26ª ed., pp. 371 
e 372). 
Ação rescisória não é recurso. A parte, que ingressou com a rescisória, deveria ter 
recorrido no devido tempo. Se deixou transitar em julgado, o problema me parece que não 
deve ser o de desfazimento do acórdão. 
Não vislumbro, portanto, quaisquer dos pressupostos do art. 485 do CPC. 
Assim, julgo improcedente o pedido. Sendo o ônus da sucumbência a conseqüência 
imediata que deve ser arcada pelo vencido na demanda, até mesmo no caso dos 
beneficiários da Justiça Gratuita, hipótese em que é devida a condenação dos honorários 
advocatícios mesmo que esta permaneça sobrestada, por cinco anos, até que o vencedor 
comprove a modificação da situação de miserabilidade do vencido, fixo a verba honorária 
no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa - art. 20, § 4º, do CPC. 
Este é o entendimento das 1ª e 2ª Turmas do Supremo Tribunal Federal em diversos 
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processos (RE nº 217.815/SP, 1ª Turma, julg. 07.10.97, RE nº 0220235/SP, 1ª Turma, 
julg. 13.02.98 e RE nº 0203879/SP, 2ª Turma, julg. 06.03.98. Abaixo transcrevo um dos 
arestos ao qual me filio: 
“Ementa: Direito Constitucional. Previdenciário e Processual Civil. Aposentadoria. 
Benefícios previdenciários concedidos após a CF de 1988 (art. 201, § 2º, da Constituição 
Federal). Inaplicabilidade do art. 58/ADCT. Sucumbência: honorários advocatícios e 
custas processuais. 
(Omissis). 
Caracterizando-se a sucumbência recíproca, cada uma das partes pagará os honorários 
de seus advogados. O autor apenas quando tiver condições para isso, já que beneficiário 
da Assistência Judiciária Gratuita (arts. 21 do CPC e 12 da Lei nº 1.060, de 05.02.90)”. 
(RE nº 217815/SP, 1ª Turma, Relator Ministro Sydney Sanches, julgado por unanimidade 
em 07.10.97). 
Sem custas, na forma da lei. 
É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 16.460-CE 
Relator:  O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Agravante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Agravada: CINMAC CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA.  
Advogados: DRS. ANTÔNIO CLÁUDIO A. DE ALBUQUERQUE E OUTROS (AGRTE.) 
  E URBANO VITALINO DE MELO FILHO E OUTROS (AGRDA.) 

EMENTA: 
Processual Civil. Ação de indenização. Indeferimento de prova pericial contábil. 
Importância da matéria fática para o deslinde da controvérsia. 
1. Versando o caso sobre descumprimento de contrato de mútuo, e no qual se alega a 
captação de juros no mercado a taxas altíssimas, importante e necessária é a realização 
da prova pericial contábil. 
2. Desnecessidade de anulação do processo a partir do depoimento das partes, tendo em 
vista que o feito foi suspenso com o recebimento do agravo. A ordem de produção das 
provas não acarretará prejuízos à solução da pendência. Agravo provido em parte. 

ACÓRDÃO 
 Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em que são partes as acima 
identificadas, decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, dar, em parte, provimento ao agravo, nos termos do relatório, voto do Juiz 
Relator e notas taquigráficas constantes nos autos, que passam a integrar o presente 
julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 29 de junho de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ GERALDO APOLIANO - Relator 

RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO: Cuida-se de agravo de instrumento interposto 
contra decisão que, em sede de ação ordinária, indeferiu requerimento da agravante para 
que fosse realizada prova pericial contábil. 
Alega, em síntese, a agravante-ré que a perícia é necessária em virtude de a matéria 
fática ser muito relevante. Afirma, ainda, que houve cerceamento no seu direito de defesa. 
Às fls. 167/168, deferi o pedido de suspensão do processo em curso na v. Instância a 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

quo. 
Sem contra-razões. 
É o relatório. 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): Para que se examine a real 
necessidade da prova pericial contábil requerida pela Caixa Econômica Federal, mister é 
fazer um breve relato da lide que originou o presente agravo. 
A ação ordinária foi proposta pela Cinmac Construtora e Imobiliária Ltda. contra a CEF, 
objetivando indenização por perdas e danos. A origem da ação foi um contrato de mútuo, 
celebrado entre as partes, onde o objetivo era a construção de empreendimento 
habitacional. A autora-agravada alegou que, a partir de julho de 1992, teve que buscar 
recursos financeiros em outras instituições e na própria CEF, submetendo-se, inclusive, a 
taxas de juros altíssimas, tendo em vista que a credora-mutuante (CEF) passou a 
descumprir as cláusulas contratuais; pede, ao final, indenização no valor equivalente, em 
01.12.94, a R$ 1.368.386,20 (um milhão, trezentos e sessenta e oito mil, trezentos e 
oitenta e seis reais e vinte centavos).  
 Feito um breve relato da controvérsia, cumpre, agora, deter-se na questão dos autos – o 
indeferimento da prova pericial contábil. 
Destaco, primeiramente, que, já na contestação, a agravante requereu a produção de 
prova pericial (fls. 120).  
 Após, em despacho datado de 19.12.97 (fls. 154 dos autos originais e fls. 155 deste), o 
MM. Juiz Singular exarou: “...entende este Juízo serem necessárias as provas 
documental e testemunhal, por isso, defere as referidas provas e designa audiência de 
instrução e julgamento para o dia 16 de janeiro de 1998, às 15 horas ...”. Ressalte-se que 
neste ato processual não houve o indeferimento da prova pericial. Em verdade, só na 
audiência é que o Magistrado expressamente manifestou-se sobre isto, provocando o 
tempestivo agravo de instrumento (fls. 13 e 2). 
Manifestando-se sobre o despacho supra, a agravante aduziu que não teve oportunidade 
para especificar as provas que entendia necessárias, pelo que reiterou o pedido de 
realização de prova pericial contábil (fls. 157 e 158). Dois dias depois de protocolizada a 
petição, o douto Julgador, em audiência, expressamente denegou o pedido da CEF. 
Do exposto, conclui-se que: 
 1) a agravante, em duas oportunidades, requereu a produção de prova pericial, não 
sendo possível afirmar-se que o pedido foi uma providência de última hora com o intuito 
de tumultuar o feito;  
 2) não houve preclusão da discussão da matéria do agravo, porque o Magistrado não se 
manifestou expressamente sobre a realização da prova pretendida, em seu despacho de 
19.12.97. E, além disso, vale destacar que, mesmo que se vislumbrasse um indeferimento 
implícito pelo MM. Juiz a quo (o que não se coaduna com a clareza do processo, mas se 
faz apenas à guisa de argumentação) sobre o indigitado requerimento de prova pericial, a 
CEF só foi intimada em 08.01.98 do despacho datado de 19.12.97. Assim, como a petição 
do agravo foi protocolizada em 27.01.98, tempestivo é o recurso em virtude do recesso 
forense. 
Em face disso, entendo importante a realização da prova pericial contábil. A questão 
envolve problemas técnicos, pelo que se recomenda a apreciação dos fatos sob o ponto 
de vista técnico, por profissional especializado. Viu-se que a indenização pleiteada é 
vultosa, e que será preciso analisar, de fato, se foi necessária a captação de recursos no 
mercado para concluir a obra, sob que taxa de juros, se houve prejuízo para a autora etc. 
Não se pode negar o auxílio que tais subsídios poderão trazer para a formulação do Juízo 
monocrático. E, ademais, é de se verificar que, repito, no caso em tela, a matéria fática é 
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extremamente relevante, porquanto a análise apenas das questões de direito, muito 
provavelmente, não fornecerá ao Julgador elementos suficientes para bem decidir a lide. 
A jurisprudência tem entendido que, havendo necessidade de prova pericial, não deve ser 
a mesma denegada, sob pena de ocorrer cerceamento de defesa. 
“Prova pericial. Cerceamento de defesa. 
Se resta demonstrada a necessidade de prova pericial que demonstre os valores corretos 
a serem configurados na Ação  Consignatória de Pagamento, sem o que não obteria o 
efeito elisivo  da obrigação, deve ser deferida a realização da perícia, sob pena  de 
cerceamento de defesa. 
Agravo provido”. 
(TRF - 4ª Região, 1ª T., AGTR-0407274-9, Rel. Juiz Volkmer de  Castilho, DJ 02.07.97). 
“Processual Civil. Prova pericial. Limitação. incabimento. Direito  processual da parte. 
- O juiz não pode cercear o direito da parte à produção de provas, salvo quando inúteis ou 
meramente protelatórias, que devem ser indeferidas motivadamente. 
- Deferimento de prova pericial contábil. Limitação ao período que, segundo a decisão 
agravada, não estaria alcançado pela prescrição qüinqüenal. Incabimento. Controvérsia 
quanto ao termo inicial do lapso prescricional. 
- Direito processual da parte à produção da prova. 
- Agravo provido”. 
(TRF-5ª Região, 3ª T., AGTR-0503182-3/AL, Rel. Juiz Ridalvo  Costa, DJ 15.07.94). 
No caso presente, a importância e a necessidade da prova pericial contábil afiguram-se-
me patentes, reinsisto. 
Todavia, a agravante requer, ainda, a anulação do processo a partir dos depoimentos 
prestados pelos representantes legais das partes; tal não se faz necessário. Conforme 
disse no relatório, suspendi o processo em curso no Juízo monocrático. Assim, nenhum 
ato terá sido praticado. E os depoimentos prestados não prejudicarão a análise da matéria 
pelo Julgador. Estou certo de que, no caso sob exame, a ordem na produção das provas 
não provocará qualquer prejuízo para a solução do impasse. 
Ante o exposto, dou provimento parcial ao agravo. 
É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 17.090-AL  
Relator:  O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Agravante: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS 
  NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA 
Agravados: NELMA TOLEDO MENDONÇA E OUTROS 
Advogados: DRS. SAMUEL MARQUES DE LIMA (AGRTE.) E GEORGE  
  SARMENTO LINS E OUTRO (AGRDOS.) 

EMENTA: 
Agravo de instrumento. Processual Civil. Diversos autores. Competência. Foro do 
domicílio. 
1. Havendo vários autores com domicílios em diferentes Estados, nas causas intentadas 
contra a União é competente a Seção Judiciária no domicílio de cada autor. 
2. Inteligência do art. 109, § 2º, da Carta Magna. 
3. Agravo 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 
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unanimidade, dar provimento ao agravo, nos termos do relatório, do voto do Juiz Relator e 
das notas taquigráficas constantes dos autos, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas como de lei. 
Recife, 10 de agosto de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 

RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: O IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis interpôs agravo de instrumento contra decisão do MM. 
Juiz Federal da 3ª Vara - AL, que, em ação de exceção de incompetência, julgou 
improcedente a mesma. 
Alega a parte agravante, em síntese, que “Apenas um dos autores-agravados é 
domiciliado no Estado de Alagoas, e, em se tratando de causa contra autarquia federal, 
fica restringida a opção de escolha da Seção Judiciária Federal, pela disposição do art. 
109 § 2º, da Constituição Federal de 1988”. 
O recurso foi recebido nos efeitos suspensivo e devolutivo. 
A parte agravada apresentou contraminuta. 
É o relatório. 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Cuida-se de agravo de instrumento 
interposto pelo IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis, cuja discussão gira em torno da decisão que julgou improcedente a ação de 
exceção de incompetência, determinando que a ação fosse processada e julgada em 
relação a todos os autores, ora agravados, na Seção Judiciária de Alagoas. 
Compulsando os autos, percebe-se que apenas 01 (um) dos ora agravados é domiciliado 
no Estado de Alagoas; os demais agravados têm domicílios noutros Estados da 
Federação, situação esta, entendo, que é incompatível com a regra de competência 
estabelecida no art. 109, § 2º, da Constituição Federal. 
A regra da competência da Justiça Federal está estabelecida na Constituição Federal e, 
neste caso, a opção da parte deve restringir-se às hipóteses consagradas por esta norma, 
que seria a do domicílio do autor, o local onde houver ocorrido o ato ou o fato que deu 
origem à demanda, a situação da coisa ou o Distrito Federal.  
 No tocante a esta questão, o art. 109, § 2º, da CF, assim preceitua: 
 “§ 2º As causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em 
que for domiciliado o autor,  naquela onde houver ocorrido o ato ou o fato que deu origem  
à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou ainda, no  Distrito Federal”. 
A situação, in casu, não dá direito a opção aos ora agravados. 
Conclui-se, com isso, que as ações somente poderão ser propostas na Seção Judiciária 
do domicílio de cada um dos autores. Os mesmos não podem intentar ação contra a 
União em qualquer Seção Judiciária Federal, por conveniência. 
Assim, com base no dispositivo constitucional, devendo o mesmo ser tratado com rigor, o 
juízo competente para processar e julgar a ação é o da Seção Judiciária do domicílio de 
cada um dos autores. 
Posto isto, dou provimento ao agravo.  
 É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 18.560-CE 
Relator:  O SR. JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE 
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Agravante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS 
Agravado: FRANCISCO CASTRO NETO 
Advogados: DRS. GILSON DANTAS BANDEIRA DE MELO E OUTROS (AGRTE.) 
  E ADRIANO CAMPOS COSTA E  OUTROS (AGRDO.) 

EMENTA: 
Processual Civil e Tributário. Agravo de instrumento. Suspensão da exigibilidade da 
contribuição salário-educação. 
- Não é possível em medida cautelar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, 
sem o respectivo depósito judicial em dinheiro (Súmula 112, STJ). 
- A contribuição salário-educação não foi declarada inconstitucional pela Suprema Corte, 
assim a legislação goza de presunção de constitucionalidade. 
- Agravo de instrumento provido. 

ACÓRDÃO 
 Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, dar provimento ao 
agravo, na forma do relatório, voto e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 6 de maio de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE - Relator 

RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE: Trata-se, pois, de agravo de 
instrumento contra despacho que deferiu a liminar, em ação cautelar, objetivando a 
suspensão da exigibilidade do recolhimento do salário-educação, até o limite dos valores 
indevidamente recolhidos àquele título. 
Entendeu o Juízo a quo que razão assiste ao agravado, pois, em relação às limitações 
impostas pela Lei 9.129/95, é indevida, uma vez que tais limitações não podem ser 
aplicadas ao caso, tendo em vista que a referida lei não pode retroagir para atingir uma 
situação já consolidada na vigência da Lei 8.838/91. 
Nesta Corte, a liminar substitutiva foi deferida (fls. 44/45). 
Devidamente intimado, o agravado não apresentou suas contra-razões. 
É o relatório. 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE (Relator): Trata-se de agravo de 
instrumento cujo efeito suspensivo já foi deferido às fls. 44/45, reconhecendo a 
plausibilidade do direito alegado.  
 Em hipótese semelhante à dos autos, tenho entendido que, em sede de cautelar, não é 
possível a suspensão da exigibilidade do recolhimento do salário-educação, até o limite 
dos valores considerados indevidos, sem que não haja o depósito judicial em dinheiro, 
não verificado, neste caso. O requisito do fumus boni juris, já estando a matéria 
sumulada, qual seja, a de nº 112, STJ, que recebeu o seguinte enunciado: 
“O depósito somente suspende a exigibilidade se for integral e em dinheiro”. 
Acontece, também, que vislumbro a presença do fumus boni juris, para a concessão da 
liminar substitutiva, não reconhecendo a inconstitucionalidade da contribuição salário-
educação, sob a égide do atual texto constitucional, uma vez que não foi declarada 
inconstitucional pela nossa Corte Suprema, como também pelos nossos Tribunais, 
entendendo, neste caso, que a legislação goza de presunção de constitucionalidade, 
entendimentos esses adotados por esta egrégia Corte, conforme os julgados assim 
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ementados: 
“Tributário. Processual Civil. Agravo de instrumento. Contribuição do salário-educação. 
Suspensão de sua exigibilidade. Ausência dos pressupostos legais à concessão da 
medida liminar. 
- O pedido liminar deve conter elementos necessários ao reconhecimento da provável 
existência do direito subjetivo material a ser reconhecido na sentença, o que, in casu, não 
se vislumbra ante a presunção de constitucionalidade de que gozam os dispositivos legais 
e a ausência de jurisprudência pacífica sobre a matéria. 
- Não é de reconhecer, ainda, o risco de lesão irreparável, quando a cobrança da exação 
questionada está amparada em legislação vigente, há vários anos, no nosso ordenamento 
jurídico.  
- Precedentes desta Corte Regional. 
- Agravo provido”. 
(TRF, 5ª Região, Juiz Relator Nereu Santos, Terceira Turma, AGTR nº 18.865 – CE, DJU 
26.03.99, p. 001.201). 
“Tributário. Medida cautelar. Agravo de instrumento. Salário-educação. Suspensão da 
exigibilidade.  
- (...) 
- Não tendo sido declarada por esta Corte e pelo c. STF a inconstitucionalidade da 
referida exação, é prematuro, portanto, o deferimento de liminar nos moldes em que 
requestada. Até porque a concessão, initio litis, resultaria em ingente prejuízo às burras 
públicas, em face da supressão de relevante manancial custeador de despesas com 
serviços de manifesto valor social, como é o caso da contribuição sub examine. 
- Agravo improvido”. 
(TRF, 5ª Região, Juiz Relator José Maria Lucena, Primeira Turma, AGTR nº 15.378 – PE, 
DJU 26.03.99, p. 001.133). 
Ante estas considerações, vislumbrando a relevância da fundamentação e acostando à 
orientação emanada desta Corte, dou provimento ao agravo. 
É como voto.  
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 19.356-PE 
Relator:  O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Agravante: ADEMAR PEREIRA BRASILEIRO 
Agravada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. MANOEL BARBOSA DE ARAÚJO E OUTROS  (AGRTE.) 

EMENTA: 
Execução fiscal. Alienação de veículo utilizado no exercício da atividade própria de 
representante comercial. Venda realizada antes da determinação judicial da constrição. 
Fraude à execução. Inocorrência. 
1. lnocorrência de fraude na alienação de veículo utilizado no exercício da atividade 
própria de representante comercial, realizada antes da determinação judicial da 
constrição. 
2. Bem impenhorável, na forma do artigo 649, VI, do Código de Processo Civil, eis que se 
constituía em instrumento útil ao exercício do trabalho do agravante. 
3. Venda que, no caso, não subtrai do bem a característica da impenhorabilidade que lhe 
é inerente. Agravo provido. 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em que são partes as acima 
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identificadas, decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
maioria, dar provimento ao agravo, nos termos do relatório, voto do Juiz Relator e notas 
taquigráficas constantes nos autos, que passam a integrar o presente julgado.  
Custas, como de lei.  
Recife, 16 de setembro de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ Geraldo Apoliano - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO: Cuida-se de agravo de instrumento interposto 
contra decisão que declarou "ineficaz, em relação à exeqüente, a alienação realizada em 
flagrante fraude à execução, determinando a deprecação da penhora do referido bem 
(veículo automotivo) e demais atos necessários até o adimplemento da obrigação". 
A alienação de que trata a decisão recorrida foi realizada pelo devedor, na pendência de 
Execução Fiscal em curso na 8ª Vara da Justiça Federal, localizada em Petrolina/PE. 
A alegativa básica é a de que não houve fraude à execução, eis que o veículo alienado 
(automóvel) seria impenhorável, nos termos do inciso VI do artigo 649 do Código de 
Processo Civil ou do parágrafo único do artigo 10 da Lei nº 8.009, de 1990. 
Concedi efeito suspensivo à decisão agravada (fls. 26). Sem contraminuta.  
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): O recurso é tempestivo (fls. 8 e 2v) e 
preenche os requisitos exigidos pelo artigo 525, I, do Código de Processo Civil. 
Pede-se a reforma da decisão agravada para que seja considerada válida a alienação do 
automóvel, pois o mesmo seria impenhorável. 
Cumpre que se faça um breve relato dos fatos: na execução em curso na Vara de 
Petrolina, movida contra Francisco Cavalcanti Lima e outros, foi expedido em favor da 
União auto de adjudicação referente ao imóvel identificado às fls. 16. 
À Seção Judiciária Federal da Paraíba deprecou-se, ao depois, a penhora do veículo 
caracterizado às fls. 19. Ao ser procurado pelo Oficial de Justiça-Avaliador, o agravante 
informou que havia alienado o veículo. 
Em função disso é que foi proferida a decisão agravada, na qual se considerou a venda 
como fraude à execução, venda que, consoante ressai dos autos, foi efetuada antes da 
incidência de qualquer constrição sobre o veículo automotivo. 
A penhora foi feita e o Oficial de Justiça deixou como depositário o ora agravante, embora 
o veículo estivesse em nome do comprador - Jefferson Moura Pinto -, o agravante alega 
havê-lo readquirido; mas a reaquisição não foi formalizada em face da existência, no 
particular, de recomendação judicial junto ao Detran – PB. 
Resenhados os fatos anoto que, em se cuidando de Representante Comercial, o veículo 
poderia ser considerado instrumento de trabalho e, por isso mesmo, impenhorável. 
A tanto talvez se objete que, se o veículo fosse instrumento imprescindível ao exercício 
profissional, não teria sido vendido; por isso mesmo, a impenhorabilidade estaria 
afastada. 
Não me animo a subscrever tal raciocínio; a impenhorabilidade do anel nupcial não 
impede que seu possuidor possa, ante uma necessidade premente, aliená-lo; mas, não 
me parece que o fato da alienação retire do bem a proteção da impenhorabilidade. 
Mutatis mutandis, esse raciocínio há de prevalecer, também, em relação ao veículo em 
questão. 
Por outro lado, entendo que a fraude à execução reclama o propósito específico de frustar 
a execução; mas não me parece que, no caso sob foco, disso se possa cogitar. 
Afinal, residindo em João Pessoa, não seria fácil ao agravante saber, antecipadamente, 
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que a execução, em curso em Petrolina, prosseguiria, agora contra o próprio agravante, 
após a adjudicação do imóvel pertencente àquele que encabeçava a execução, no caso 
Francisco Cavalcanti Lima. 
Com certeza, em função disso é que o agravante não ofereceu embargos, seja à 
execução, seja à adjudicação. 
Sendo assim, e sem perder de vista o fato de que a venda do automóvel só teria por 
conta problemas econômico-financeiros, deve prevalecer a regra insculpida no artigo 649, 
VI, do Código de Processo Civil, que preconiza serem absolutamente impenhoráveis os 
instrumentos necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão. 
Não sem razão, a jurisprudência assim se tem posicionado: 
“Penhora. Embargos à execução de sentença. Não podem ser penhorados, 
conjuntamente, o veículo e a linha telefônica que servem para o desenvolvimento da 
atividade do representante comercial. Apelo provido em parte, afastada a linha telefônica 
da constrição judicial (TARS - AC 187.074.844 - 4,1 CCiv. – Rel. Juiz Talai Djalma Selistre 
- J. 14.03.1998)”. 
Atento a essas peculiaridades, estou em que a alienação discutida não constitui fraude à 
execução e, por isso, dou provimento ao agravo para reformar o ato judicial impugnado. 
É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 19.682-AL 
Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Agravante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS 
Agravado: CARLOS ALBERTO MOURA – ME 
Advogados: DRS. AUZENEIDE MARIA DA SILVA WALLRAF E OUTROS (AGRTE.) 

EMENTA: 
Processual Civil. Agravo de instrumento. Execução. Requisição à Receita Federal de 
declaração de bens. Possibilidade de outras diligências.  
1 - Segundo jurisprudência sediada na 4ª Turma do Egrégio STJ, em face do interesse da 
justiça na realização da penhora, admite-se a requisição à repartição competente do 
Imposto de Renda para fins de localização de bens do devedor, quando frustrados os 
esforços desenvolvidos nesse sentido. 
2 – Na hipótese, inexistindo nos autos comprovação de requerimentos endereçados, por 
exemplo, aos Cartórios de Registro Imobiliário, à Companhia Telefônica e ao 
Departamento de Trânsito, a fim de indagar-se de bens em nome do devedor, não se 
justifica a requisição da declaração de renda deste. 
3 – Agravo improvido. 

ACÓRDÃO 
 Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade de votos, negar 
provimento ao agravo, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 25 de maio de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA – Relator 

RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: O Instituto Nacional do Seguro Social agrava 
de instrumento o despacho da lavra do MM. Juiz Federal Paulo Machado Cordeiro, da 3ª 
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Vara da Seção Judiciária de Alagoas, que, na Execução Fiscal nº 96.3560-1, negou 
expedição de ofício à Receita Federal e ao Banco Central, que objetivava cópia de 
Declaração de Imposto de Renda, bem como os outros possíveis números de CGCs 
porventura existentes em nome do executado, ora agravado, como também dos seus co-
responsáveis. 
Insurge-se o agravante, alegando que, deflagrado o processo executivo, resta-lhe, tão-
somente, requerer provimento judicial nesse sentido, uma vez que o agravado não efetua 
o pagamento, nem oferece bens à penhora. 
Formado o agravo e intimado o agravado para os fins do art. 527, III, do CPC, o mesmo 
restou silente. 
Por distribuição, couberam-me estes autos. 
É o relatório. 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Trata-se de agravo de instrumento 
contra despacho monocrático que, em execução fiscal, negou expedição de ofício à 
Receita Federal e ao Banco Central que objetivava cópia da Declaração de Imposto de 
Renda, bem como os outros possíveis números de CGCs porventura existentes em nome 
do executado, ora agravado, como também dos seus co-responsáveis. 
Insurge-se o agravante alegando que, deflagrado o processo executivo, resta-lhe, tão-
somente, requerer provimento judicial nesse sentido, uma vez que o agravado não efetua 
o pagamento, nem oferece bens à penhora. 
Estabelece a Lei nº 3.470, de 28 de novembro de 1958: 
“Art. 54. Nenhuma informação poderá ser dada sobre a situação fiscal e financeira dos 
contribuintes, sem que fique registrado, em processo regular, que se trata de requisição 
feita por magistrado, no interesse da Justiça, ou por Chefes de rapartições federais, 
Diretores da Prefeitura do Distrito Federal e Secretários da Fazenda nos Estados, no 
interesse da Administração Pública”. 
Sobre a inteligência deste dispositivo, a jurisprudência pátria não logrou alcançar a 
unanimidade. 
No egrégio Superior Tribunal de Justiça vislumbram-se nítidas duas correntes. A primeira, 
com sede na 4ª Turma daquela Corte, prega a possibilidade de requerimento à Receita 
Federal, para o fornecimento de cópia da Declaração de Renda, desde que exauridas as 
demais possibilidades de identificarem-se bens do executado. A segunda corrente 
jurisprudencial, sediada na 3ª Turma, contrariamente, entende pela impossibilidade desta 
requisição, em respeito ao sigilo fiscal. 
Os acórdãos a seguir transcritos refletem a divergência: 
 “REsp 8.806/PB – 4ª Turma 
 Rel. Min. Sálvio de Figueiredo 
 Decisão unânime 
‘Processo Civil. Execução. Requisição de informações à Receita Federal. Indeferimento. 
Precedentes. Recurso desprovido.  
- Segundo posicionamento que vem adotando a Turma, “em face do interesse da Justiça 
na realização da penhora, ato que dá início à expropriação forçada, admite-se a 
requisição à repartição competente do Imposto de Renda para fins de localização de bens 
do devedor, quando frustrados os esforços desenvolvidos nesse sentido”. 
- Somente quando demonstrado o exaurimento das providências à obtenção das 
informações, é de admitir-se a requisição das mesmas’.” 
“Resp 8.805/PB – 3ª Turma 
Rel. Min. Eduardo Ribeiro 
Decisão unânime 
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‘Execução. Localização de bens. Declaração de bens para fins de Imposto de Renda. 
Requisição. 
- As declarações, para fins de Imposto de Renda, têm caráter sigiloso que deve ser 
resguardado, salvo razão excepcional, que não se configura pelo simples interesse de 
descobrir bens a penhorar’.” 
 Este Tribunal também apresenta divergência sobre a matéria: 
 “AG 5.012/PB – 1ª Turma 
 Rel. Juiz Castro Meira 
 Decisão unânime 
‘Processual Civil. Execução Fiscal. Requisição de informações à Receita Federal. 
- Enquanto o art. 399 do CPC determina que o juiz requisitará às repartições públicas as 
certidões necessárias à prova das alegações das partes e os procedimentos 
administrativos nas causas em que são partes entes públicos, por outro lado, o art. 198, 
parágrafo único, do CTN, assegura o chamado sigilo fiscal, excetuando-se unicamente as 
hipóteses de assistência mútua entre as entidades públicas e os de requisição regular da 
autoridade judiciária no interesse da Justiça’. 
- Não se justifica pedido de expedição de ofício para obtenção de informações sobre 
contribuinte, formulado em exclusivo interesse pela Fazenda Nacional, cujo objetivo em 
localizar bens do devedor não se confunde com os da Justiça, já que dispõe aquele ente 
jurídico de outros meios para cobrar seus créditos, inclusive impedindo que o devedor 
receba certidões negativas, indispensáveis à realização de grande número de operações 
civis e comerciais. 
- Agravo improvido’.” 
“AG 375/PB – 2ª Turma 
Rel. Juiz José Delgado 
Decisão unânime 
‘Processual Civil. Execução fiscal. Diligências. Declaração. Imposto de Renda.  
- Não há no ordenamento jurídico brasileiro disposição legal que imponha ao juiz a 
obrigação legal de requisitar diligências à Secretaria da Receita Federal, no sentido de 
expedir cópia das declarações de renda e bens dos contribuintes para se identificar bens 
a serem penhorados em execução fiscal. 
- Ao avaliar da conveniência ou não desta medida, deve o juiz ter o cuidado de proteger o 
sigilo com que tais declarações são cercadas, só cedendo esse privilégio quando o 
interesse público se apresentar como valor maior. 
- A exeqüente, na situação imaginada, pode se valer do cadastro que levantou acerca dos 
devedores e outros assentos sobre bens existentes nos registros de imóveis e 
departamentos de trânsito. 
- Agravo improvido’.” 
 Sobre a matéria, sigo o posicionamento suso esposado por esta 2ª Turma, de cuja 
decisão participei, juntamente com os eminentes Juízes José Delgado, Relator daquele 
processo, e Lázaro Guimarães. 
É que, tendo-se em vista o caráter instrumental do processo, há o interesse do Estado em 
prestar eficazmente a distribuição de Justiça. A jurisdição é sobretudo meio de pacificação 
social, é o Estado como elemento apaziguador de conflitos, de lides. 
No processo executivo, em especial, a jurisdição tem como finalidade propiciar ao 
exeqüente, prejudicado com o inadimplemento de uma obrigação, tudo que este teria (e 
que lhe era devido) com o adimplemento espontâneo da obrigação, no tempo, lugar, 
modo e forma especificados. 
Imunizar o devedor contra a atuação judicial, propiciando-lhe meios de esconder seus 
bens da expropriação legitimada pelo processo, é instabilizar as relações jurídicas e o 
próprio ordenamento jurídico, que veda o enriquecimento ilícito; é o fomento da vingança 
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privada, em detrimento da coação judicial legítima. 
Concomitantemente, e com importância idêntica, tem-se a proteção à privacidade 
pessoal, no constitucionalismo moderno alçada a direito geral de personalidade. Frente a 
este direito fundamental, impossibilita-se o acesso de estranhos aos fatos inerentes à vida 
pessoal do indivíduo e sua família, entre estes fatos, as fontes de renda e a situação 
patrimonial. 
Contudo, embora os civilistas ainda prendam-se à noção de direitos absolutas, 
exemplificando-os nos direitos reais, modernamente a teoria geral do direito rechaça tal 
concepção, frente ao caráter relativo de todo direito. 
Assim, a propriedade não é absoluta, sendo inoponível, por ex., ao Estado expropriador; o 
direito à privacidade não é absoluto, sendo licitamente limitado em situações como a 
presente, onde, desvirtuando-se o sentido inicial do direito, este torna-se mero subterfúgio 
para ilidir a cobrança de dívidas. 
Como forma de conciliarem-se os preceitos referidos, exige-se o esgotamento das demais 
vias de localização de bens do devedor, não sendo de boa ciência sacrificar-se o direito à 
privacidade quando os efeitos benéficos desta medida poderiam advir com providências 
mais brandas. 
Na hipótese, inexistindo nos autos comprovação de requerimentos endereçados, por 
exemplo, aos Cartórios de Registro Imobiliário, à Companhia Telefônica e ao 
Departamento de Trânsito, a fim de indagar-se de bens em nome do devedor, não se 
justifica a requisição da declaração de renda deste. 
Por tais razões, nego provimento ao presente agravo. 
É o meu voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 20.119-CE  
Relator:  O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Agravante: UNIÃO FEDERAL 
Agravado: JOSÉ MANSUETO DE ALENCAR 
Procuradores: DRS. ANTÔNIO ESTEVAM E SILVA NEIVA E OUTROS (AGRTE.)  
Advogados: DRS. ANTÔNIO DELANO SOARES CRUZ E OUTROS (AGRDO.) 

EMENTA: 
Agravo de instrumento. Militar. Condenação criminal. Perda de cargo público. Ausência de 
determinação na sentença. Caráter automático. Previsão legal. 
- Sargento da Aeronáutica sentenciado pelo Tribunal do Júri a seis anos de reclusão em 
regime inicial semi-aberto. Inexistência, na r. sentença, de alusão a perda do cargo 
público. 
- Previsão legal (Lei nº 6.880/80, art. 125, I, e Código Penal Militar, art. 102) de efeito 
automático, a ser implementado ex officio. 
- Inviabilidade da proibição do imediato recolhimento a estabelecimento penitenciário civil. 
- Agravo provido. 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, dar provimento ao agravo, nos termos do relatório, voto e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 10 de junho de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA – Relator 
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RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: A União Federal oferece agravo de instrumento, 
inconformada com a decisão do MM. Juiz da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do 
Estado do Ceará que entendeu indevido o recolhimento imediato do recorrido (sargento 
da Aeronáutica) a estabelecimento penitenciário civil, por força de condenação decorrente 
do cometimento de crime de homicídio, tendo em vista não haver explicitado a r. sentença 
do Tribunal do Júri o efeito de perda do cargo público. 
Alega constituir consectário automático, face à extensão de 6 (seis) anos da pena 
definitiva. 
Classifica de nulo o pronunciamento judicial, apontando “falta de motivação”, em 
desacordo com a exigência constitucional pertinente. Destaca a “independência de 
instâncias” como bastante a ensejar que, inobstante o silêncio do Júri àquele respeito, 
possa a Administração deliberar prontamente acerca da exclusão do militar. Daí o 
descabimento da concessão de liminar na cautelar, nos moldes em que deferida. 
Junta os documentos de fls. 11/28. 
Em contraminuta, o recorrido defende a suficiente fundamentação do decisum 
vergastado. Descarta o cunho automático da perda de função pretendida pela recorrente, 
estando entre os que “dependem de ser motivadamente declarados na sentença” (fls. 35). 
Busca respaldo em ensinamentos doutrinários. Enfatiza o regime semi-aberto de 
cumprimento inicial da pena, circunstância que, aliada ao fato de ver-se recolhido na Base 
Aérea de Fortaleza, viabiliza o desempenho do trabalho externo permitido pelo Juízo da 
2ª Vara do Júri. Traz os documentos de fls. 38/42. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Inicialmente, registre-se que o decisum, ao 
contrário do que afirma a agravante, está convenientemente fundamentado. 
Veja-se-lhe excerto: 
“(...) 1. Após uma análise detida dos documentos anexados aos autos, percebo que o 
requerente, efetivamente, foi sentenciado pelo 2º Tribunal do Júri da Comarca de 
Fortaleza, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime semi-aberto, não tendo 
havido a imposição da pena acessória de perda do cargo público, de natureza militar, que 
detém junto ao Ministério da Aeronáutica. 
2. Nestas condições, tenho que se revela desmesurada a intenção do Exmo. Sr. 
Comandante da Base Aérea de Fortaleza, Coronel Aviador João Carlos Franco de Souza, 
de recolher o ainda Segundo Sargento da Aeronáutica José Mansueto de Alencar, à 
Colônia Agropastoril do Amanari. Tal providência somente seria possível, ante os termos 
da Lei n. 6.880/80, art. 49, após a exclusão do requerente do serviço ativo da 
Aeronáutica. O ofício de fls. 15, por outro lado, atesta que ainda não foi aplicada ao 
requerente a sanção militar de exclusão do serviço ativo. 
3. Presentes estão, destarte, os requisitos legais do periculum in mora e do fumus boni 
iuris, autorizadores da concessão da medida liminar requestada. 
“Ante todo o exposto, concedo a medida liminar requestada para determinar à requerida 
que se abstenha de entregar o requerente a qualquer autoridade policial civil com a 
finalidade de ser o mesmo recolhido a estabelecimento penitenciário civil, até ulterior 
deliberação deste Juízo, devendo esta ordem ser transmitida via fac simile ao Exmo. Sr. 
Comandante da Base Aérea de Fortaleza. 
Cite-se a União Federal para cumprir os termos da medida liminar ora deferida, bem como 
para contestar a ação no prazo legal. 
Intimem-se as partes. 
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Fortaleza, 25 de setembro de 1998. 
Jorge Luís Girão Barreto 
Juiz Federal Substituto  
4ª Vara – CE”. 
A explanação transcrita fez-se preceder de sumário narrativo introdutório, e, na parte 
expositiva e decisória, como se vê, alicerça-se em circunstanciado exame empreendido 
pelo Magistrado. O fato de que “os motivos da União Federal contrários à tutela 
pretendida sequer foram Mencionados na decisão farpeada”, alardeado pela agravante, 
não tem o condão, por si só, de ensejar-lhe a desconstituição. Como é cediço, ao julgador 
incumbe apreciar as pretensões submetidas ao seu escólio, cotejando os fundamentos 
que dêem embasamento à solução da controvérsia sem, no entanto, ver-se atrelado à 
compulsória incursão sobre cada argumento de per si invocado pelas partes. 
Quanto ao fundo da controvérsia, porém, assiste razão à recorrente. 
Na espécie, empenha-se a União em acomodar a seqüência prática da condenação do 
militar dentro de perspectiva lastreada nos pressupostos fáticos bastantes a conduzir ao 
modelo em que insiste. 
A condição, que entendeu o Juízo a quo não perdida até a sujeição da questão ao seu 
crivo, de membro da caserna ergueria óbice ao recolhimento do apenado a 
estabelecimento civil. Se e quando desaparecesse tal obstáculo é que exsurgiria a 
viabilidade à pretensão deduzida. 
Entretanto, há equívoco nesse modo de ver o caso. Consulte-se o art. 125, I, da Lei nº 
6.880/80 (Estatuto dos Militares): 
 “Art. 125. A exclusão a bem da disciplina será aplicada ex officio ao Guarda-Marinha, ao 
Aspirante-a-Oficial ou às praças com estabilidade assegurada: 
I - quando assim se pronunciar o Conselho Permanente de Justiça, em tempo de paz, ou 
Tribunal Especial, em tempo de guerra, ou Tribunal Civil após terem sido essas praças 
condenadas, em sentença transitada em julgado, à pena restritiva de liberdade individual 
superior a 2 (dois) anos ou, nos crimes previstos na legislação especial concernente à 
segurança do Estado, a pena de qualquer duração; 
(...)” 
Não parece encontrar respaldo no ordenamento jurídico, nesse contexto, a decisão que 
ignora o dispositivo legal suso exposto para considerar que a expressa menção no corpo 
da sentença penal condenatória é pressuposto ao efeito da perda de cargo público pelo 
militar apenado. 
De toda a pertinência, também, os termos em que vazado o art. 102 do Código Penal 
Militar: 
“Art. 102. A condenação da praça à pena privativa de liberdade, por tempo superior a dois 
anos, importa em sua exclusão das forças armadas.” 
Saliente-se que o pedido formulado em sede cautelar consiste no próprio impedimento à 
exclusão do agravado, o que, diante da clareza da norma exibida, constitui verdadeira 
temeridade. Leia-se trecho do petitório: 
“a) a concessão da liminar inaudita altera parte, tendo em vista a presença do fumus boni 
juris e periculum in mora, determinando a permanência do 2º Sargento José Mansueto de 
Alencar no serviço ativo do Ministério da Aeronáutica, com os direitos e prerrogativas 
atinentes ao seu posto, visto que o militar sentenciado foi beneficiado com o regime semi-
aberto para o cumprimento da pena, com direito ao trabalho externo, e, ainda, não teve o 
efeito da condenação de perda do cargo público declarado e motivado na sentença do 
Juízo da 2ª Vara do Júri, proibindo-se, destarte, o seu desligamento das fileiras da Força 
Aérea Brasileira, até decisão final da Justiça; (...)” 
A prevalecer a interpretação dedicada em primeiro grau, estar-se-ia perpetrando inteiro 
desprestígio à legislação em plena vigência, e cujo texto não deixa margem à dúvida 
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quanto a sua correta aplicação às hipóteses sobre que exerce incidência. 
Isso posto, dou provimento ao agravo. 
É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 20.362-PE  
Relator:  O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Agravante: ENGARRAFAMENTO PITU LTDA. 
Agravada: FAZENDA NACIONAL  
Advogados: DRS. SEVERINO DA COSTA GOMES NETO E OUTROS (APTE.) 

EMENTA: 
Processual Civil. Execução Fiscal. Agravo de Instrumento. Exceção de pré-executividade. 
- A prescrição da cobrança do crédito tributário, como causa extintiva do executivo fiscal, 
pode ser alegada, independentemente da prévia garantia do juízo, através da exceção de 
pré-executividade. 
- Agravo provido. 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à 
unanimidade, dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator, 
na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado. 
Recife, 26 de agosto de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS – Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS : O caso é de agravo de instrumento contra decisão 
da lavra do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Vitória de Santo Antão, em 
Pernambuco, que, nos autos de execução fiscal, não conheceu de exceção de pré-
executividade e determinou que fosse realizada a penhora dos bens da executada, ora 
agravante, para garantir a execução. 
Alega a empresa agravante que a Certidão da Dívida Ativa que aparelha o executivo 
instaurado objetiva a cobrança em hipótese na qual operada a prescrição, desde que 
notificada pelo fisco federal sobre a existência do débito em 21.11.91 e citada para a 
execução somente em julho de 1998. 
Esclarece que o valor atribuído à causa é superior a treze milhões de reais, valor muito 
superior ao seu patrimônio, pelo que ingressou nos autos com petição específica, 
demonstrando a prescrição da dívida, valendo-se, para tanto, da exceção de pré-
executividade. 
Sustenta que, no caso, a extinção do processo executivo poderia ser declarada 
independentemente da realização da penhora de bens e da interposição de embargos à 
execução, desde que sendo requisito indispensável para a execução a existência de título 
executivo líquido, certo e exigível, evidente que a análise desses requisitos é possível de 
ser efetuada em juízo de admissibilidade do procedimento executivo.  
A Fazenda Nacional nas suas contra-razões afirma que a lei do executivo fiscal somente 
admite afastar a liquidez e certeza do título executivo com a apresentação de prova 
inequívoca de que a dívida está suspensa, nos termos do art. 151 do CTN, ou que a 
obrigação tributária foi cumprida.  
É o relatório. 
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VOTO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): A decisão contra a qual se insurge a 
agravante está assim redigida:  
“Deixo de tomar conhecimento da petição de fls. 28/30, uma vez que a defesa em 
processo de execução só pode ser feita via embargos. A prescrição e demais causas 
extintivas da obrigação e suspensivas da exigibilidade do título só podem ser discutidas e 
dirimidas no processo de cognição incidental, que são os embargos à execução. 
Proceda-se à penhora de quantos bens bastem para garantia da execução, já que citada, 
a empresa executada não pagou, nem ofereceu bens à penhora”. (Fls. 12). 
No entender, pois, do douto Magistrado a prescrição invocada pela devedora, por importar 
em causa extintiva do executivo fiscal, só poderia ser analisada no âmbito da ação 
incidental dos embargos à execução.  
A exceção de pré-executividade, todavia, vem encontrando apoio na doutrina e 
jurisprudência pátrias que a reconhecem como meio eficaz de evitar que se prossiga na 
execução amparada em título não dotado de liquidez e certeza. 
Esse juízo de admissibilidade da execução, aliás, não obstante a lacuna da lei, é utilizado 
pelos juízes, independentemente da garantia da execução, por exemplo, nos casos de 
alegação de pagamento da dívida pelo executado.  
Assim, o que se pretende é impedir que a parte sofra o constrangimento de uma penhora 
judicial, quando o título executivo não apresenta os requisitos legais de validade.  
É relevante acentuar, que a referida exceção de pré-executividade necessita de instrução 
documental capaz de demonstrar a inviabilidade da cobrança judicial.  
Na espécie, o que se discute é a existência de prescrição da cobrança do crédito 
tributário, que constitui, sem dúvida, matéria de mérito, mas entendo que não poderia ser 
excluída desse juízo de admissibilidade.  
Neste sentido, inclusive, é o magistério de Hugo de Brito Machado, citado pelo agravante, 
em “Juízo de Admissibilidade na Execução”, publicado na Revista Dialética do Direito 
Tributário, nº 22, às fls. 18/23, verbis: 
“(...)  
Nos termos do art. 156, inciso V, do Código Tributário Nacional, a prescrição e a 
decadência extinguem o crédito tributário. Se extinto o crédito, inexiste este portanto, é 
evidente que a execução não pode ser admitida, tal circunstância pode também ser 
alegada no juízo de admissibilidade, independentemente da penhora. 
Repita-se que a tese segundo a qual não se pode admitir a alegação de prescrição, na 
denominada exceção de pré-executividade, funda-se no argumento de que se trata de 
matéria concernente ao mérito. Tal restrição nós afastamos ao sustentar, como 
sustentamos, que a defesa formulada antes da penhora não figura exceção, mas um 
questionamento da admissibilidade da execução”. 
Note-se, que no presente recurso não cabe analisar a existência ou não da alegada 
prescrição, mas se esta poderia ser alegada antes de garantido o juízo, vale dizer, da 
propositura dos embargos à execução.  
Assim é que, não obstante a assertiva da Fazenda Nacional, invocada nas suas contra-
razões, de que para a cobrança do crédito tributário nos casos de tributos lançados por 
homologação o prazo prescricional é de dez anos, inadmissível o exame do tema na 
presente via.  
Isto posto, por entender cabível a análise da alegada prescrição no juízo de 
admissibilidade da execução, dou provimento ao agravo de instrumento para, assim, 
determinar a sua apreciação pelo douto Juiz de 1º grau, independentemente da prévia 
garantia da execução.  
É como voto. 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 21.133-AL 
Relator:  O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Agravante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF 
Agravados: TECONSUL LTDA. E OUTROS 
Advogados: DRS. JÚLIO CEZAR HOFMAN E OUTROS (AGRTE.) E MANOEL 
  ENILDO LINS E OUTRO (AGRDOS.) 

EMENTA: 
Civil. Único imóvel da família. Residência efetiva. Inexistência. Impenhorabilidade. 
1. A impenhorabilidade do único bem da família, assegurada na Lei nº 8.009/90, através 
da interpretação teleológica e valorativa, foi estendida pela jurisprudência aos devedores 
não residentes no referido imóvel. 
2. Precedentes do eg. Superior Tribunal de Justiça. 
3. Agravo improvido. 

ACÓRDÃO 
 Vistos, relatados e discutidos estes autos em que figuram como partes as acima 
identificadas, decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do relatório, 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 agosto de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ – Relator 

RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: A CEF – Caixa Econômica Federal interpôs agravo 
de instrumento contra decisão do MM. Juiz Federal da 4ª Vara da Seção Judiciária de 
Alagoas, que determinou a não incidência de penhora sobre único bem de família, mesmo 
não sendo residido pelo devedor.  
 A parte agravante alega, em síntese, que os arts. 1º e 5º da Lei nº 8.009/90, ao instituir a 
impenhorabilidade do único bem da família, exigiu a residência do devedor. 
Contra-razões apresentadas, pugnando pelo improvimento do recurso. 
É o relatório. 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Cuida-se de agravo de instrumento contra 
decisão que determinou a impenhorabilidade de único bem da família, apesar de não 
estar sendo utilizado como residência do devedor, por ententer não estar desfigurada sua 
destinação mediata de garantia ou de única reserva à moradia familiar, conforme 
jurisprudência do eg. STJ acostada ao despacho. 
O decisum objeto do presente agravo não merece reforma pelos motivos que exponho. 
Numa primeira análise, poderia se ventilar a exigência da residência do devedor no único 
bem da família para se assegurar a sua impenhorabilidade, tendo em vista o requisito que 
está estampado nos arts. 1º e 5º da Lei nº 8.009/90. 
Entretanto, a jurisprudência pátria, especificamente do eg. STJ, através de uma 
interpretação teleológica e valorativa, concluiu que não poderia excluir da 
impenhorabilidade a hipótese do devedor que reside em imóvel diverso, até mesmo para 
se beneficiar do aluguel, o que não descaracteriza o fim colimado pelo legislador, qual 
seja, garantir a moradia da família ou a subsistência da família, como se depreende do 
seguinte aresto, o qual adoto como parte da fundamentação: 
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“Bem de família. Imóvel locado. Irrelevância. Único bem da devedora. Renda utilizada 
para a subsistência da família. Incidência da Lei 8.009/90. Art. 1º. Teleologia. 
Circunstâncias da causa. Precedente da Turma. Recurso desacolhido. 
I – Contendo a Lei nº 8.009/90 comando normativo que restringe princípio geral do direito 
das obrigações, segundo o qual o patrimônio do devedor responde pelas suas dívidas, 
sua interpretação deve ser sempre pautada pela finalidade que a norteia, a levar em linha 
de consideração as circunstâncias concretas de cada caso. 
II – Dentro de uma interpretação teleológica e valorativa, calcada inclusive na teoria 
tridimensional do Direito - fato, valor e norma (Miguel Reale), faz jus aos benefícios da Lei 
nº 8.009/90 o devedor que, mesmo não residindo no único imóvel que lhe pertence, utiliza 
o valor obtido com a locação desse bem como complemento da renda familiar, 
considerando que o objetivo da norma foi observado, a saber, o de garantir a moradia 
familiar ou a subsistência da família). 
(Resp. 159.213/ES, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DOU 21.06.1999). 
Posto isto, demonstrada a impenhorabilidade do referido bem, por tratar-se de único bem 
de família, apesar de o devedor não estar residindo no mesmo, nego provimento ao 
agravo. 
É como voto.  
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 21.135-PE 
Relator:  O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Agravante: RILMA BATISTA LEITE 
Agravado: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFO –  ECT 
Advogados: DRS. ALDEMAR SILVA DOS SANTOS (AGRTE.) E ANA PAULA XIMENES 
(AGRDO.) 

EMENTA: 
Constitucional e Administrativo. Agravo de instrumento. Concurso público. Edital. 
Exigência de comprovação do registro no conselho profissional na data da inscrição do 
certame. Ofensa ao art. 37, I, da Constituição Federal. Precedentes jurisprudenciais. 
Direito à participação na segunda etapa do concurso.  
- Ofende o princípio constitucional inserto no art. 37, I, a autoridade administrativa que 
estabelece, no edital do concurso, restrições de acesso ao cargo público não previstas em 
lei.  
- A jurisprudência majoritária de nossos tribunais reconhece que os documentos 
necessários à comprovação de escolaridade e habilitação profissional para o exercício do 
cargo devem ser exigidos por ocasião da posse do candidato. Precedentes do eg. STJ. 
- Agravo regimental prejudicado. Recurso parcialmente provido. 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide  a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à 
unanimidade,  julgar prejudicado o agravo regimental e dar provimento em parte ao 
agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 12 de agosto de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS – Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: O caso é de agravo de instrumento interposto por 
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Rilma Batista Leite contra decisão da lavra da douta Juíza Federal da 12ª Vara da Seção 
Judiciária de Pernambuco, no exercício da 9ª Vara-PE, nos autos de mandado de 
segurança, no qual busca a participação na segunda etapa do concurso para provimento 
no Cargo de Técnico em Contabilidade Júnior, realizado pela Empresa Brasileira de 
Correios e Telegráfos - ECT e, acaso aprovada, a sua nomeação para o referido cargo. 
Alega a agravante que o edital do aludido certame exigia que os candidatos, até o último 
dia da inscrição no concurso, possuíssem a documentação necessária à comprovação da 
habilitação profissional, o que provocou a sua desclassificação por não ser inscrita no 
Conselho Profissional na data fixada pela norma editalícia.  
No seu entender tal exigência constitui ofensa ao princípio de ampla acessibilidade aos 
cargos públicos estabelecido no art. 37, I da Carta Constitucional e, ainda, conflita com a 
remansosa jurisprudência de nossos tribunais que reconhecem que os documentos que 
comprovam à escolaridade e habilitação profissional do candidato devem ser exigidos, 
pela Administração, na data da posse. 
Deferi o pedido de liminar substitutiva, determinando a inscrição da agravante na segunda 
etapa do certame.  
Foi interposto agravo regimental pela ECT no qual alega, em preliminar, a perda de objeto 
do presente agravo e a ausência de citação dos litisconsortes passivos necessários e, no 
mérito, que a norma editalícia que exigia o registro no conselho profissional na data da 
inscrição não foi impugnada, oportunamente, pela agravante que, tacitamente, a aceitou, 
bem como, ser livre a Administração para fixar as regras do certame desde que não viole 
o princípio da isonomia entre os candidatos.  
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): A Empresa Brasileira de Correios e 
Telegráfos - ECT, ao interpor o agravo contra a decisão liminar, argüiu, em preliminar, a 
perda de objeto do agravo de instrumento pelo fato de ter sido concluído o concurso com 
a contratação dos candidatos aprovados nas vagas oferecidas. 
Ora, a agravante pleiteia a participação na segunda etapa no certame que inclui exames 
médicos e testes psicotécnicos, que não são provas de aplicação simultânea para todos 
os candidatos, e sim realizadas individualmente, pelo que pode a Administração, mesmo 
após a conclusão do certame, aplicá-los. 
Por outro lado, o Magistrado ao tutelar o direito do administrado, não pode ficar sujeito ao 
cronograma fixado pela autoridade administrativa para o encerramento do concurso 
público. Assim, se reputado ilegal o ato de exclusão de candidato habilitado à segunda 
fase no certame, deve ser corrigido sob pena de violação aos princípios da legalidade e 
moralidade administrativas.  
No que tange à preliminar de nulidade do mandamus por ausência de citação dos demais 
candidatos que, no entender da agravante, seriam litisconsortes passivos necessários, 
penso que o exame da questão compete ao Juiz de 1º grau, sendo o presente recurso 
restrito à análise dos pressupostos à concessão da medida liminar.  
No mérito, a questão não é nova no âmbito deste Tribunal que, em outras oportunidades, 
entendeu que os documentos necessários à comprovação da escolaridade e habilitação 
profissional devem ser exigidos por ocasião da posse no cargo público, com supedâneo, 
inclusive, no art. 5º, IV, da Lei nº 8.112/90. 
Este entendimento, aliás, não foi rechaçado pelo eg. Superior Tribunal de Justiça, como 
demonstra as seguintes decisões, adiante ementadas: 
“Constitucional. Administrativo. Servidor público. Concurso público. Edital. Diploma de 
curso superior. Apresentação. Momento de investidura. Legalidade. 
- O princípio constitucional que assegura a livre acessibilidade aos cargos públicos pela 
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via legítima do concurso público, desde que preenchidos os requisitos inscritos em lei, 
deve ser concebido sem restrições de caráter formal, dando-se prevalência aos seus fins 
teleológicos. 
- Se para a investidura no cargo há exigência de ser o candidato possuidor de curso 
superior, a obrigatoriedade de apresentação do respectivo diploma ocorre no momento da 
posse. 
- Recurso ordinário provido. Segurança concedida”. 
(ROMS 9647/MG, Rel. Min. Vicente Leal, j. 14.05.99). 
“Administrativo. Concurso público. Procurador da Fazenda Estadual. Diploma ou 
habilitação profissional. Momento da posse. 
- A exigência posta no edital de que o candidato possua curso superior no encerramento 
da inscrição, contraria o enunciado no inciso I do art. 37 da Constituição Federal, que 
dispõe sobre o acesso a cargos, empregos e funções públicas e ofende o princípio da 
legalidade de que devem ser revestidos os atos administrativos. 
- O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo, deve ser exigido por ocasião 
de posse e não quando da inscrição no certame”. 
(REsp 131340-MG, Rel. Min. Cid Flaquer Scartezzini, j. 25.11.97). 
No caso, a impetrante foi desclassificada do certame por não ter comprovado, ao se 
apresentar para a segunda fase, o registro no Conselho Regional de Contabilidade - CRC 
na época da inscrição no concurso. 
Entendo que a norma editalícia restringiu a participação dos candidatos classificados na 
primeira fase de prosseguirem no certame para a realização dos testes constantes da 
segunda fase, o que implicaria em ofensa ao princípio constitucional da ampla 
acessibilidade aos cargos públicos.  
É certo que a autoridade administrativa pode estabelecer critérios para aprovação no 
concurso público, desde que, no entanto, estejam previstos em lei, o que não foi 
comprovado pela agravada nas razões de sua defesa. 
Por outro lado, se o objetivo do administrador era que o candidato já tivesse experiência 
na atividade profissional na data da inscrição, o simples registro no conselho não 
comprova tal exercício, pelo que penalizar a impetrante que foi aprovada em 3ª lugar nas 
provas de conhecimento, implica não resguardar o interesse público que é o de selecionar 
candidatos que preencham as condições necessárias para o exercício do cargo.  
Ao final, é de ressaltar-se que a nomeação no cargo está condicionada à aprovação na 
segunda fase do certame, não podendo este juízo determinar a sua efetivação pela 
autoridade administrativa, como requerida pela agravante. 
Isto posto, julgo prejudicado o agravo regimental e dou parcial provimento ao agravo de 
instrumento para determinar que a autoridade impetrada no referido writ efetue as 
providências necessárias à participação da agravante na segunda etapa do concurso, 
constante do edital nº 106/96, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. 
É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 21.770-PB 
Relator:  O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Agravante: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA – 
CREA/PB 
Agravado: JOSÉ MESQUITA LEITE DE ALMEIDA 
Advogados: DRS. JURANDIR PEREIRA DA SILVA E OUTROS  (AGRTE.) 

EMENTA: 
Processual Civil. Administrativo. Conselhos profissionais. Competência. Justiça Federal. 
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Art. 109, I, da CF/88. Lei nº 9.469/98, art. 58, § 2º. Contrariedade ao conceito de 
personalidade jurídica.  
1. A previsão constitucional afasta a aplicação da Lei nº 9.469/98 que contraria toda a 
construção jurisprudencial, no sentido de equipará-los às autarquias em face da natureza 
dos serviços prestados serem públicos.  
2. Agravo 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 ao agravo, nos termos do relatório, do voto do Juiz Relator e 
das notas taquigráficas constantes dos autos, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 3 de agosto de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ – Relator  

RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: O Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia da Paraíba – CREA/PB interpôs agravo de instrumento contra decisão do MM. 
Juiz da 4ª Vara Federal – PB que, em execução fiscal, declinara da competência da 
Justiça Federal em favor da Justiça Estadual, baseado na Medida Provisória nº 1.549/98 e 
suas sucessivas reedições, que fora convertida na Lei nº 9.649/98. 
Alega a parte agravante, em síntese, que a Justiça Federal é competente para julgar o 
feito, uma vez que o texto do parágrafo 8º do art. 58 da Lei nº 9.649/98 é taxativo em 
assegurar aos Conselhos Profissionais o foro da Justiça Federal para dirimir conflitos de 
interesses.  
O recurso foi recebido apenas no seu efeito devolutivo. 
A parte agravada não apresentou contraminuta. 
É o relatório. 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Cuida-se de agravo de instrumento 
interposto pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA/PB, 
cuja discussão gira em torno da decisão que declinara a competência para a Justiça 
Estadual para julgar o feito, com base na MP nº 1.549/98 e suas sucessivas reedições, 
convertida na Lei nº 9.649/98. 
Entendo que a Justiça Federal é competente para julgar a execução promovida pelo 
CREA. 
A edição da Lei nº 9.649/98 qualificou expressamente os Conselhos Profissionais como 
pessoas jurídicas de direito privado, depreendendo-se que a Justiça Federal deixava de 
ser competente para o julgamento das ações comuns e execuções de interesse daqueles 
órgãos, uma vez que sua personalidade jurídica, que era de direito público equiparada às 
autarquias, ficou alterada para de direito privado. 
Entendo que o conceito de personalidade jurídica alterado por esta lei é totalmente 
incoerente, em face da natureza do serviço prestado ser público. 
Neste sentido, transcrevo a seguinte ementa: 
“EMENTA: Administrativo. Agravo de instrumento. Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia. Autarquia Federal. Constituição Federal . Lei nº 9.469/98, art. 
58, parágrafo 2º. Contrariedade ao conceito de personalidade jurídica.  
- Conforme previsão constitucional, compete à Justiça Federal processar e julgar as 
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ações nas quais “A União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem 
interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes”, à exceção das 
ações próprias da Justiça Especializada (CF, art. 109, I). 
- Afastada a aplicação da Lei nº 9.469/98, que prescreve em seu art. 58, parágrafo 2º, 
pela simples afirmação, que os Conselhos de Fiscalização de Profissões Regulamentadas 
são dotados de personalidade jurídica de direito privado, uma vez que contraria todo o 
conceito de personalidade jurídica. 
- Agravo provido”. 
(AGTR nº 19904-PB, pub. 26.03.99, Relator Juiz Petrucio Ferreira, 2ª Turma, decisão 
unânime, TRF 5ª Região). 
Com relação à matéria, o egrégio Superior Tribunal de Justiça – STJ assim vem 
decidindo: 
“EMENTA: Conselho Regional de Psicologia. Execução. Competência da Justiça Federal. 
MP nº 1.651-43/98. 
- É da competência da Justiça Federal processar a execução promovida pelo Conselho 
Regional de Psicologia. Art. 58, parágrafo 8ª, da MP nº 1.651-43/98”. 
(Conflito de Competência nº 22.056-RJ. Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar. Decisão: 
unânime. Pub. DJ – Seção I, de 03.08.98, pág. 70). 
Analisando outra peculiaridade da questão, acompanho o entendimento do Ministro Sálvio 
Teixeira, em relação à competência fixada na Constituição para a Justiça Federal, que é 
absoluta e somente pode ser ampliada ou reduzida por emenda constitucional, contra ele 
não prevalecendo dispositivo legal hierarquicamente inferior, no caso o art. 58 da Lei nº 
9.649/98. 
Isto posto, dou provimento ao agravo. 
É como voto. 
 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 21.505-PB  
Relator:  O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Agravantes: ALCIDES VIEIRA DE AZEVEDO E CÔNJUGE 
Agravado: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA  AGRÁRIA - INCRA  
Advogados: DRS. VICTOR EMANUEL BARRETO DE SOUZA (AGRTES.) E RIDALVO 
  MACHADO DE ARRUDA E OUTROS (AGRDO.) 

EMENTA: 
Administrativo. Agravo de instrumento. Ação de desapropriação. Laudo pericial. Imóvel 
improdutivo. Discussão incabível em sede de ação de desapropriação. Comprovação de 
interposição de ação direta. Agravo regimental. Modificação da decisão agravada. 
- Verificando-se existir fato novo que autoriza a modificação do posicionamento ora 
agravado, face à comprovação de ação direta na qual se discute a avaliação ofertada a 
imóvel pretensamente improdutivo, faz-se imprescindível rever a decisão que negara a 
concessão de efeito suspensivo. 
- Agravo regimental 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 ao agravo, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 11 de maio de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator  
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RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Cuida-se de agravo regimental contra decisão 
de minha lavra, proferida no AGTR 21.505-PB, na qual indeferi a concessão de liminar 
substitutiva contra despacho monocrático que determinara a desocupação do imóvel 
“Fazenda Olindino/Quirino/Caiçara”, objeto de ação de desapropriação.  
Assim me posicionei ao entender que, residindo aquele decisum em ação de 
desapropriação e sabendo-se que a discussão referia-se ao laudo de avaliação que 
pretendia demonstrar o caráter improdutivo do imóvel expropriando, inadmissível a 
discussão sobre elementos que não se referissem - primordialmente - ao vício porventura 
existente no processo judicial, ou ainda à impugnação ao preço atribuído ao imóvel.  
Alfim, condicionei a concessão da liminar, desde que o agravante fizesse prova de estar 
discutindo em ação direta a alegada improdutividade.  
Insurge-se regimentalmente o agravante, alegando que assim vem procedendo e que faz 
jus ao provimento antecipado.  
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Cuida-se de agravo regimental contra 
decisão de minha lavra na qual indeferi a concessão de liminar substitutiva contra 
despacho monocrático que determinara a desocupação do imóvel “Fazenda 
Olindino//Quirino/Caiçara”, objeto de ação de desapropriação. 
Assim posicionei-me ao entender que, residindo aquele decisum em ação de 
desapropriação e sabendo-se que a discussão referia-se ao laudo de avaliação que 
pretendia demonstrar o caráter improdutivo do imóvel expropriando, inadmissível a 
discussão sobre elementos que não se referissem - primordialmente - ao vício porventura 
existente no processo judicial, ou ainda à impugnação ao preço atribuído ao imóvel. Alfim, 
condicionei a concessão da liminar desde que o agravante fizesse prova de estar 
discutindo em ação direta a alegada improdutividade.  
Insurge-se regimentalmente o agravante, alegando que assim vem procedendo e que faz 
jus ao provimento antecipado. 
A decisão agravada assim se houve, in verbis: 
 “Rh. 
Não se identificando, ao menos prima facie, hipótese que autorize negar-se seguimento 
ao presente recurso, o admito. Cuida-se de agravo de instrumento contra despacho da 
lavra do MM. Juiz Federal Rogério de Menezes Fialho Moreira, da 4ª Vara - PB, que, na 
Ação de Desapropriação 6.531, fixou o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação do 
imóvel objeto da desapropriação - “Fazenda Olindino/Quirino/Caiçara” -, pelos ora 
agravantes. Insurgem-se os agravantes contra tal decisão, alegando, em síntese, que, 
antes da interposição da desapropriação pelo INCRA, os ora agravantes interpuseram 
perante o Juízo da 3ª Vara - PB, uma Ação Cautelar de Vistoria Judicial (Processo 
97.0010788-4) do imóvel rural objeto da desapropriação, onde o Perito Judicial concluiu 
tratar-se de imóvel produtivo, sendo o mesmo insuscetível de desapropriação para fins de 
reforma agrária, consoante dispõe o art. 185, lI, da Constituição Federal, vistoria essa já 
homologada pelo Juiz da 3ª Vara, instruindo-se o presente agravo, inclusive, com o laudo 
de vistoria realizado no imóvel desapropriado. Requerida a concessão de liminar, cumpre 
analisar a presença de seus requisitos autorizadores. É sabido que, exatamente, por ser o 
jus expropriandi uma das concretizações do próprio jus imperii do Estado, é que, 
inclusive, nas ações expropriatórias, mesmo quando a hipótese seja de expropriação 
indireta, onde através de uma justa indenização procura-se sanar o prejuízo do particular 
esbulhado em seu direito de propriedade, a título de defesa, admite-se, tão-só, discussão 
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atinente sobre vício do processo judicial ou impugnação do preço, devendo qualquer outra 
questão ser decidida por ação direta, conforme expressamente dispõe o art. 20 da Lei 
3.365/41 que dispõe sobre desapropriação por utilidade pública. E, diferentemente, não 
ocorre em relação às expropriatórias por interesse social, conforme dispôs a Lei 4.132/62 
que, no tocante à matéria a ser alegada na contestação, de acordo com o art. 5º de tal 
diploma legal, diz aplicarem-se as normas legais que regulam a desapropriação por 
utilidade pública. Da mesma forma, atente-se ao estabelecido no art. 9º do DL 554/69 
que, cuidando igualmente de desapropriação por interesse social, estabelece que a 
contestação só poderá versar sobre o valor depositado pelo expropriante ou sobre vício 
do processo judicial, remetendo tal dispositivo legal, em seu art. 12, ao disciplinado na Lei 
de Desapropriações por Utilidade Pública (DL 3.365/41), os casos omissos. E, mais 
especificamente a LC 76/93, que dispõe sobre o procedimento contraditório especial de 
rito sumário, para o processo de desapropriação de imóvel rural, por interesse social, para 
fins de reforma agrária, aplicável à hipótese destes autos, em seu art. 9º estabelece que a 
contestação deverá ‘versar matéria de interesse da defesa, excluída a apreciação contra 
o interesse social declarado’. É o caso, visto que a produção antecipada de prova obtida 
em medida cautelar preparatória pelo agravante instrumentará, em termos de causa 
petendi, a ação direta, único meio judicial onde o agravante poderá, com base no contido 
na Lei 8.629/83, discutir se enquadra-se ou não o imóvel expropriando como propriedade 
rural a ser expropriada para fins de reforma agrária. Claro que em se apresentando ao 
expropriado o interesse de discutir sobre matéria que refuja ao próprio preço da 
expropriação ou de vício do processo judicial atínente à expropriatória, como, no caso 
presente, ao próprio decreto expropriatório, onde se denuncia que não seria caso de 
expropriação para reforma agrária em face de, na referida medida cautelar de produção 
antecipada de prova (a célebre ação ad perpetuam rei memoriam), a jurisprudência vem 
entendendo como prejudicial ao próprio curso da expropriatória a discussão de tal 
matéria, desde que deduzida por ação direta. E, no caso, ao falar-se em ação, está-se 
falando na própria ação principal e não na ação cautelar preparatória à mesma, mesmo 
que se trate de cautelar própria, como ocorre com a noticiada pelo agravante. Vale dizer, 
faça o agravante prova de ter ajuizado ação direta, onde pretenda provar ser o imóvel 
expropriando de reconhecida produtividade, conforme afirma assim ter sido encontrado o 
mesmo imóvel na cautelar de vistoria judicial e, aí sim, faria jus o mesmo agravante que 
suspenso o processo executório, com base no art. 265, IV, a, do CPC, se suspendesse 
igualmente o mandato de imissão de posse a favor do INCRA, no imóvel expropriando. 
Tais observações as faço para não identificando-se na hipótese o fumus boni juris, a 
fundamentar o pedido liminar substitutiva ora requerido, indefiro-a. Dê-se ciência de todo 
o teor deste despacho ao juiz de primeiro grau, oficiando-se-lhe, inclusive, para informar, 
no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 527, I, do CPC. Intime-se o agravado, nos 
termos do art. 527,III, do CPC, para que o mesmo apresente a sua resposta ao agravo, no 
prazo de 10 (dez) dias, facultando-lhe juntar cópias das peças que entender 
convenientes. Cumpra-se. P. I. Recife, 25 de março de 1999. 
Petrucio Ferreira 
Juiz Relator”. 
Importa, para a concessão de medida liminar, que se façam presentes os requisitos do 
fumus boni juris e do periculum in mora. Deve-se estar atento ao fato de que tal medida 
sempre deverá estar relacionada ao entendimento discricionário do magistrado, como 
bem salienta J. Cretella Junior em seu Comentários à Lei do Mandado de Segurança, 4ª 
Edição: 
“A concessão da liminar, a nosso ver, está situada na esfera discricionária do magistrado, 
independentemente de solicitação do impetrante. É o magistrado quem irá valorar o 
fundamento do pedido, ao apreciar o caso, em concreto, e julgar se o sobrestamento do 
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ato impugnado é indispensável para que o deferimento extemporâneo da medida não se 
torne inócuo, por ineficaz...”. 
É ensinamento do saudoso Hely Lopes Meirelles, em Mandado de Segurança, Ação 
Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, “Habeas-Data” – 12ª edição, que: 
“Sendo a medida liminar uma providência cautelar, de interpretação do direito invocado 
pelo impetrante, é concedida por fundamentos diversos e independentes dos da decisão 
de mérito. Por isso mesmo não basta que o juiz se manifeste sobre o mérito, denegando o 
mandado, para que fique automaticamente invalidada a medida liminar. É preciso que o 
julgador a revogue explicitamente para que cessem os seus efeitos”. 
No caso em apreço, vislumbra-se a plausibilidade do direito do agravante. Ao condicionar 
a concessão de liminar à existência de ação promovida com o fim de discutir o laudo 
pericial ofertado naquela ação de desapropriação, assim o fiz por entender, conforme 
anotado anteriormente, que descabe em ação expropriatória qualquer discussão que não 
atine ao processo judicial em si, in casu, à existência de vícios prejudiciais, ou ainda 
quanto ao valor estipulado para a remuneração do imóvel. 
Conforme demonstrado pelo agravante, interpôs o mesmo “Ação Ordinária Principal, 
Declaratória de Nulidade do Laudo de Vistoria e Avaliação de Imóvel Rural”, conforme 
atesta a certidão lavrada pela Secretaria da 2ª Vara da Seção Judiciária da Paraíba 
(fls.132), cópias em anexo, onde pretende discutir a desapropriação em si, bem como os 
elementos e critérios utilizados para a elaboração do laudo de vistoria que importou na 
declaração de improdutividade do imóvel expropriando. 
Desta feita, encontrando presentes razões suficientes a embasar o pedido de 
reconsideração, dou provimento ao presente agravo regimental.  
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 33.128-SE 
Relator:  O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: PLASTIL - PLÁSTICOS DE SERGIPE LTDA. 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. MARIA DO SOCORRO DE A. ROCHA RIBEIRO E OUTROS (APTE.) 

EMENTA:  
Tributário. Ação ordinária de repetição do indébito. Imposto de renda. Art. 35 da Lei nº 
7.713/88. 
1. De acordo com orientação do eg. Supremo Tribunal Federal, somente se do contrato 
social das sociedades por cotas de responsabilidade limitada constar previsão de 
disponibilidade imediata, pelo sócio quotista, do lucro líquido apurado na data do 
encerramento do período-base, incidirá o art. 35 da Lei nº 7.713/88. 
2. No caso específico inexiste cláusula assegurando a disponibilidade imediata. 
3. Apelação provida.  

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à 
unanimidade, dar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, na forma do 
relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante 
do presente julgado. 
Recife, 26 de agosto de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 

RELATÓRIO 
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O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Apreciando recurso de apelação interposto pela 
empresa Plásticos de Sergipe Ltda. – PLASTIL contra sentença prolatada na ação 
ordinária que ajuizou a ora apelante contra a Fazenda Nacional, esta eg. Terceira Turma, 
à unanimidade, na sessão realizada em 28.09.95, deu provimento à apelação, reformando 
o decisum de primeiro grau, “declarando a inexistência de relação jurídica válida na qual 
possa a União Federal exigir o imposto de renda na fonte em face ao art. 35 da Lei nº 
7.713/88....” . (fls. 57/61). 
Inconformada, recorreu extraordinariamente a Fazenda Nacional, tendo o Excelso 
Pretório, através da eg. Segunda Turma, em acórdão da lavra do em. relator, Ministro 
Carlos Velloso, dado parcial provimento ao recurso, para que o Tribunal de origem julgue 
novamente a apelação, “com observância do que estiver disposto no contrato social”, por 
entender que “no concernente ao sócio-quotista e ao titular de empresa individual, o 
citado art. 35 da Lei 7.713, de 1988, não é, em abstrato, inconstitucional 
(constitucionalidade formal). Poderá sê-lo, em concreto, dependendo do que estiver 
disposto no contato (inconstitucionalidade material).” (fls. 104). 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Esclareço que esta eg. Turma ao julgar, em 
28.09.95, e dar provimento ao recurso de apelação da empresa autora, o fez por entender 
que o art. 35 da Lei nº 7.713/88 ao modificar o momento de incidência do tributo para 
antes de sua distribuição aos sócios, violou as regras do CTN. 
Todavia, o eg. STF deu provimento, em parte, ao recurso extraordinário interposto pela 
Fazenda Nacional, para determinar que esta eg. Turma realizasse novo julgamento da 
apelação considerando as premissas firmadas pelo Plenário daquele alta Corte de 
Justiça, bem como os elementos dos autos. 
É que, no julgamento do RE nº 172.058, referido naquela decisão, ficou estabelecido que 
“cumpre aos juízes e tribunais, das instâncias ordinárias, a verificação, em cada caso, 
sobre se o contrato social prevê a disponibilidade imediata, pelo sócio quotista do lucro 
líquido apurado na data do encerramento do período-base, pois só em tal hipótese será 
possível conciliar-se, quando a essa espécie de sócio, o disposto no art. 146, III, a, da 
Constituição Federal, no artigo 43 do Código Tributário Nacional e no art. 35 da Lei nº 
7.713, de 22.12.1988”. 
Assim, passo ao exame da apelação sob a nova ótica. 
Às fls. 13 dos autos, constam cláusulas do contrato social, assim redigidas: 
“Décima segunda - O exercício social coincidirá com o ano civil. Em 31 de dezembro de 
cada ano será levantado o balanço geral para apuração dos resultados que, se positivo, 
após feitas as reservas legais e/ou regulamentares ou quaisquer outras, o líquido será 
distribuído e/ou creditado aos sócios, na proporção das suas cotas, a critério da 
administração; caso contrário será suportado e/ou debitado aos sócios, respeitada a 
proporcionalidade, também a critério da administração”. 
Pela interpretação da cláusula suso mencionada, verifica-se inexistir a previsão da 
disponibilidade imediata pelo sócio – quotista - , motivo pelo qual não incide a regra 
emanada do art. 35 da Lei nº 7.713/88, in verbis: 
“O sócio quotista, o acionista ou o titular da empresa individual fica sujeito ao imposto de 
renda na fonte, à alíquota de 8% (oito por cento), calculado com base no lucro líquido 
apurado pelas pessoas jurídicas na data do encerramento do período-base”. 
Com essas considerações, dou provimento à apelação. 
É como voto. 
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APELAÇÃO CÍVEL N. 95.674-CE 
Relator:  O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelado: ARISTÓTELES CANAMARY RIBEIRO FILHO 
Advogados: DRS. LUCIANO HILUY LOBO E OUTRO (APDO.) 

EMENTA: 
Tributário. Imposto de Renda. Cédula G. Tributação mais amena. Comprovação efetiva do 
desenvolvimento de atividade agropastoril. Precedentes. 
1. Conforme disposição legal, somente deviam restar como tributáveis na Cédula G os 
valores comprovadamente resultantes da atividade agrícola exercida, em razão 
principalmente do tratamento diferenciado (tributação amena) que o Fisco lhe dispensava. 
2. Não apresentou o contribuinte, ora apelado, prova satisfatória de atividade agrícola, 
haja vista a indispensabilidade da apresentação de nota fiscal, o que não ocorreu. 
3. A glosa da Cédula G não seria, por si só, bastante para equilibrar a posição econômico-
financeira do contribuinte, in casu, perante o Imposto de Renda, sendo preciso, nos 
termos da lei, tomar o valor dessa glosa e tributá-lo pela Cédula H. 
4. Precedentes nesse sentido. 
5. Em relação ao julgamento ultra petita, argüido pela Fazenda Nacional, sua análise 
resta prejudicada, face à reforma da sentença monocrática por este Juízo de segundo 
grau. 
6. Apelação e remessa oficial providas. 

ACÓRDÃO 
 Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade de votos, dar 
provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma 
do relatório e notas taquigráficas, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 20 de abril de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA – Relator 

RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: A Fazenda Nacional apela da sentença de fls. 
36 a 39, da lavra do MM. Juiz Francisco das Chagas Fernandes, da 7ª Vara – CE, que na 
ação ordinária julgou procedente o pedido, para determinar que fossem procedidos novos 
cálculos do seu Imposto de Renda da pessoa física em relação aos seus rendimentos 
auferidos nos anos-base de 1985/86/87 na Cédula “G” e não na Cédula “H”, com os seus 
consectários legais, decorrentes do atraso no recolhimento.  
 Em suas razões de apelo, a Fazenda Nacional argúi merecer reforma a sentença por ser 
exarada contra disposições da legislação do Imposto de Renda e por ser a decisão ultra 
petita. 
Contra-razões. 
É o relatório. 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): A Fazenda Nacional apela da 
sentença de fls. 36 a 39, da lavra do MM. Juiz Francisco das Chagas Fernandes, da 7ª 
Vara – CE, que na ação ordinária julgou procedente o pedido, para determinar que 
fossem procedidos novos cálculos do seu Imposto de Renda da pessoa física em relação 
aos seus rendimentos auferidos nos anos-base de 1985/86/87 na Cédula “G” e não na 
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Cédula “H”, com os seus consectários legais, decorrentes do atraso no recolhimento. 
Em suas razões de apelo, a Fazenda Nacional argúi merecer reforma a sentença por ser 
exarada contra disposições da legislação do Imposto de Renda e por ser a decisão ultra 
petita. 
Com efeito, é de se determinar a feitura dos cálculos referentes ao Imposto de Renda do 
ora apelado com base na Cédula “H”, senão vejamos: 
O artigo 38 do Decreto nº 85.450/80 (RIR 80) dispõe que são classificados na Cédula “G” 
os seguintes rendimentos líquidos: 
 “1. Da exploração agrícola ou pastoril; 
 2. Da exploração das indústrias extrativas vegetal e animal; 
3. Da transformação dos produtos agrícolas e pecuários, quando feita pelo próprio 
agricultor ou criador, com matéria prima da propriedade explorada; 
4. Da exploração da apicultura, avicultura, sericultura, psicultura e outras, de pequenos 
animais. 
§ 1º - O rendimento líquido desta cédula será determinado em conformidade com o 
disposto nos artigos 54 e 65”. 
Dispõe, por sua vez, o artigo 56: 
“Art. 56. Como incentivo às atividades rurais e para os efeitos da tributação, poderá ser 
reduzido o resultado apurado nessas atividades em montante equivalente a até 80% 
(oitenta por cento) do seu valor”. 
A respeito da Cédula “H”, observe-se o art. 39 do referido decreto: 
“Art. 39. Na Cédula “H”, serão classificados a renda e os proventos de qualquer natureza 
não compreendidos nas cédulas anteriores, inclusive: 
I – omissis; 
II – omissis; 
III – As quantias correspondentes ao acréscimo do patrimônio da pessoa física, quando 
esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis na declaração, por 
rendimentos não tributáveis ou por rendimentos tributados exclusivamente na fonte”. 
Conforme se pode auferir do referido diploma legal, em seus artigos supracitados, 
somente deviam restar como tributáveis na Cédula “G” os valores comprovadamente 
resultantes da atividade agrícola exercida, em razão principalmente do tratamento 
diferenciado (tributação amena) que o Fisco lhes dispensava. 
Assim entendido, no sentido da necessidade da efetiva comprovação da atividade 
agrícola a fim de que se procedam aos cálculos dos rendimentos com base na Cédula 
“G”, é de se examinar o caso presente. De fato, não apresentou o contribuinte prova 
satisfatória de atividade agrícola, haja vista a indispensabilidade da apresentação de nota 
fiscal, o que, in casu, verifica-se que não ocorreu. Mesmo em se entendendo que não 
seria a nota fiscal o único meio de prova hábil, restam insuficientes os documentos 
trazidos aos autos pelo ora apelado, fato que autoriza a desclassificação. Constam, ainda, 
nos autos, que a análise da evolução patrimonial do ora apelado, também relativa aos 
anos-base 1985/1986/1987, denunciou variação patrimonial a decoberto, a qual o Fisco 
igualmente tributa com base na Cédula “H”. 
Em relação à tributação dos valores não comprovados e dos acréscimos patrimoniais na 
Cédula “H”, de outra forma não poderia ser, haja vista claro preceito legal nesse sentido. 
A glosa da Cédula “G” não seria, por si só, bastante para equilibrar a posição econômico-
financeira do contribuinte, in casu, perante o Imposto de Renda, sendo preciso, nos 
termos da lei, tornar o valor dessa glosa e tributá-lo pela Cédula “H”. 
Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência, conforme demonstram as decisões 
transpostas a seguir: 
“Tributário. Imposto de Renda. Pessoa física. Cédula “G”. Parceira agrícola. Contrato 
escrito. Obrigatoriedade.  
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Para o obtenção do benefício da tributação pelo Cédula “G”, o contribuinte deve 
comprovar a parceria agrícola mediante contrato escrito”. 
(TRF 4ª Região, AC 95.04.34870-0/RS, Relatora Juíza Tânia Escobar, DJ em 18.09.96, p. 
69755). 
“Embargos. Não comprovação da origem de renda. 
Se o contribuinte lança na Cédula de rendimentos da atividade agropastoril – com 
tributação menos gravosa -, deve comprovar que tais valores realmente são provenientes 
daquela atividade, sob pena de reclassificação da renda por parte do Fisco”. 
(TRF 4ª Região, AC 96.04.15779-5/RS, Relator Juiz Volkmer de Castilho, DJ em 
09.04.97, p. 21844). 
“Tributário. Imposto de Renda. Cédula “G”. Arbitramento. Prova pericial. Honorários. 
I – Arbitramento dos rendimentos tributáveis na Cédula “G”. Ilegitimidade da providência, 
à luz de prova pericial dando notícia da existência de elementos concretos à apuração do 
resultado real obtido na exploração da atividade agrícola e pastoril. Ressalva, porém, a 
Fazenda Nacional de eventual aplicação de penalidade pelo descumprimento da 
obrigação acessória. 
II – Redução do percentual estabelecido a título de honorários de advogado, na forma do 
parágrafo 4º do artigo 20 do Código de Processo Civil”. 
(TRF, AC 109176/RS, Relator Hugo Machado, DJ em 16.05.89). 
Em relação ao julgamento ultra petita argüido pela Fazenda Naiconal, sua análise resta 
prejudicada, face à reforma da sentença monocrática por este Juízo de segundo grau. 
Por tais razões, dou provimento à remessa oficial e à apelação, no sentido de entender 
devido o cálculo do Imposto de Renda, in casu, com base na Cédula “H”. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 96.143-CE  
Relator:  O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelada:  CONCRETEX S/A 
Advogados: DRS. JOSÉ RIBAMAR LOBÃO MALTA E OUTROS (APTE.) E ROBERTO 
   TRIGUEIRO FONTES E OUTRO (APDA).  

EMENTA: 
Tributário. Desclassificação da escrita e arbitramento pelo Fisco. 
1. Se os valores dos insumos, adquiridos sem documentação fiscal fornecida pelo 
vendedor, são lançados pelo adquirente em sua escrita por valores muito inferiores aos 
preços praticados no mercado, e utiliza referidos baixos valores como base de cálculo 
para o recolhimento dos seus impostos, há clara evidência de subfaturamento e 
sonegação fiscal que intitula o Fisco a desclassificar a escrita e arbitrar o tributo com base 
nos preços médios praticados no mercado durante o período. 
2. Apelação e remessa obrigatória providas. 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
maioria, dar 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, 15 de abril de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 
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RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Concretex S/A propôs ação ordinária de anulação de 
débito fiscal contra a Fazenda Nacional porque esta a autuou, no já longínquo ano de 
1985, por ter recolhido a menor o "Imposto Único sobre Minerais" (IUM), existente na 
época. Para tanto, desde logo depositou em Juízo o montante tributário que lhe era 
exigido. 
A autuação teve origem no fato da autora, empresa industrial que produz artefatos 
acabados e semi-acabados de concreto, fazendo por isto aquisições em larga escala de 
cimento, brita, areia e outros insumos que integram o seu produto final, ter adquirido 
grande volume da "substância mineral areia grossa", pelo Fisco capitulada no código 
36.0, de fontes do chamado "mercado informal", o qual, como é óbvio, não emite "Notas 
Fiscais", e lançado tais aquisições nos seus registros por preços imensamente inferiores 
àqueles vigentes no mercado. 
A fiscalização, valendo-se do disposto no art. 58 do Decreto nº 66.694/70 (Regulamento 
do Imposto Único sobre Minerais), que permite apurar o valor tributável em quaisquer 
outras fontes subsidiárias quando os elementos que lhe forem fornecidos pelo contribuinte 
não mereçam fé, cotejou os preços atribuídos pela autora ao produto, no período, com os 
preços praticados por outras empresas do ramo no mesmo período e encontrou enormes 
discrepâncias.  
Tendo apurado o "preço médio" em diversos períodos de tempo, nos quais dividiu o largo 
período abrangido pela fiscalização (4 anos), pois há que se levar em conta que na época 
vivia-se já em ritmo de acentuada inflação, o Fisco impôs à autuada a cobrança da 
diferença verificada entre o "preço médio" e o "preço lançado" pela mesma em seus 
registros ("Notas de Entrada de Mercadorias"), acrescido de multa e juros moratórios. 
Não se conformando com a desclassificação da sua escrita pelo Fisco, ingressou com a 
presente ação no intuito de provar estar a sua escrituração absolutamente correta e 
absolutamente errado o procedimento fiscal, disto resultando a judicial anulação do débito 
tributário que lhe foi injustamente imposto. 
O pleito foi contestado e, no curso da instrução, foi realizada perícia judicial requerida pela 
autora e juntado aos autos, por cópia, o inteiro teor do procedimento administrativo. 
Por este último, verifica-se que a autora impugnou administrativamente a cobrança e 
depois, face a decisão administrativa monocrática que lhe foi adversa, interpôs recurso 
para o 2º Conselho de Contribuintes, o qual, em volumoso acórdão de 04 (quatro) folhas, 
unanimemente negou-lhe o apelo. 
Salvo o longo tempo decorrido, eis que a Ação foi ajuizada em 1986, não ocorreram 
outros fatos de monta e, concluída a instrução, o MM. Juiz de primeiro grau proferiu 
sentença julgando procedente a ação e condenando a Ré nas penas da sucumbência. 
Houve apelação dar ré vencida e a atinente impugnação da autora vencedora, além do 
óbvio recurso ex officio. 
Os autos subiram a esta Corte e me foram distribuídos. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Penso que aqueles processos de natureza 
tributária que vem à apreciação do Judiciário depois de haverem sido apreciados pelo 
conselho de contribuintes deveriam merecer uma atenção maior da parte do julgador. 
Referida instância administrativa é daquelas que honram o serviço público pelo alto grau 
de eficiência, competência e de isenção que exercem no desempenho das sua funções 
específicas. 
O que faz com que muitos dos integrantes do nosso Poder não tenham esta mesma 
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impressão é o fato de que todos os processos que nos vêm às mão são exatamente 
aqueles nos quais saiu vencedora a Fazenda e vencido o contribuinte. 
Isto acontece porque nos inúmeros casos em que sai vencedor o contribuinte e vencida a 
Fazenda ocorre a chamada "coisa julgada administrativa" contrária à Administração a que 
ela se submete. Portanto, atendido o contribuinte na sua pretensão, não tem ele porque 
recorrer às vias judiciais. Daí o fato de, em não tendo conhecimento das inúmeras 
decisões daquele órgão contrárias à Fazenda, fica-nos a impressão de que o mesmo é 
tendencioso e parcial, nenhuma consideração merecendo os seus julgados. 
Os conselhos de contribuintes são órgãos paritários, compostos por oito julgadores, 
sendo 4 representantes da Fazenda e 4 representantes do empresariado. Como é óbvio, 
não pode deixar de haver um certo partidarismo, tendendo os primeiros a apoiar o 
posicionamento fazendário e, os segundos, a apoiar o posicionamento do contribuinte, a 
quem representam. De sorte que quando há uma decisão unânime, isto significa que ou 
os representantes da Fisco deram razão ao contribuinte, ou os representantes do próprio 
contribuinte deram razão ao Fisco. 
Ora, se num determinado caso os representantes do próprio contribuinte foram unânimes 
em reconhecer que não lhe assistia qualquer razão no pleito formulado, e que, no sentido 
contrário, o Fisco estava absolutamente correto, isto constitui no mínimo forte presunção, 
para não dizer evidência, de correção do procedimento fiscal. 
No caso presente aconteceu exatamente isto. A autora submeteu o seu pleito ao conselho 
de contribuintes e este, tanto pelos representantes da Fazenda como pelos 
representantes dos contribuintes, foi unânime em reconhecer-lhe a ausência de 
fundamentação fática ou jurídica, conforme se verifica no longo acórdão administrativo de 
fls. 208/212 dos autos. 
A essência da questão consiste no seguinte: 
Entre janeiro de 1981 e dezembro de 1982, período de dois anos no qual já se fazia sentir 
forte pressão inflacionária, a autora lançou nos seus registros o preço da "areia grossa" 
no valor de fixo de 80 cruzeiros por metro cúbico, enquanto os preços de mercado 
variaram de 200 cruzeiros em janeiro de 1981 a 350 cruzeiros em dezembro de 1982.  
Durante todo o seguinte ano de 1983, a autora registrou um preço inalterado de 100 
cruzeiros por metro cúbico, enquanto o preço médio de mercado manteve-se num 
patamar que variou entre 800 e 1.200 cruzeiros. 
No período que vai de janeiro a outubro de 1984, quando houve um sério repique 
inflacionário, o preço foi de 1.200 cruzeiros a até 3.000 cruzeiros por metro cúbico do 
produto, enquanto que a autora continuou a lançar nos seus registros o mesmo imutável e 
insignificante preço de 100 cruzeiros pelo metro cúbico da areia. 
Registros que acusam uma diferença de até 30 vezes entre o preço que é contabilizado 
pelo contribuinte e o preço que é praticado no mercado, não podem merecer a mínima fé 
e não há como argumentar de que o fato não se subsume à hipótese de desclassificação 
da escrita e arbitramento dos valores pelo Fisco, devidamente prevista no art. 58 do 
Decreto nº 66.694/70 (Regulamento do Imposto Único sobre Minerais). 
A perícia judicial requerida pela autora limitou-se a atestar a "regularidade formal" da sua 
escrita mas não infirmou quaisquer dos subfaturamentos apontados pelo Fisco, conforme 
se verifica do seu inteiro teor às fls. 261/263. Ao contrário. Na resposta ao "Quesito 8" 
formulado pela autora, onde ela indaga se:  
"... pode-se afirmar que o preço por m3 constante das notas fiscais de aquisição emitidas 
pela autora e mencionadas no Auto de Infração apresentou-se e apresenta-se sempre 
inferior aos das empresas intermediárias e revendedoras dessa mesma substância 
mineral...". 
O ilustre perito do Juízo responde que: 
"Considerando os preços de aquisição da promovente constantes das notas fiscais 
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respectivas, em relação aos preços constantes das aquisições efetuadas pela firma 
CONCRETO REDIMIX DO NORDESTE LTDA (ver notas fiscais constantes das fls. 156 a 
190), constata-se que o preço da areia grossa adquirida pela promovente é inferior ao da 
adquirida pela citada empresa”. (Grifei). 
Portanto, o subfaturamento que deu origem à autuação não foi uma mera invenção do 
Fisco, mas um fato concreto atestado pela própria perícia judicial realizada a 
requerimento da autora. 
Não vejo, dessa forma, como pôde o douto julgador de primeiro grau chegar a conclusão 
de que no caso não cabia o arbitramento feito pelo Fisco e que a escrita da autora era 
merecedora de fé pelo simples fato de se achar "formalmente correta", conforme diz às 
fls. 284 dos autos: 
"No caso dos autos, vejo no laudo pericial de fls. 261/263, que as notas fiscais emitidas 
pela empresa autora e alusivas a compras de areia grossa o foram com observância dos 
requisitos legais formais (resposta 1, fls. 261), estavam devidamente lançadas e 
escrituradas (resposta 2, fls. 261), bem como o IUM calculado corretamente e recolhido 
nos prazos legais (respostas 3 e 4 fls. 261)”. 
Ora, é elementar que uma declaração falsa não se torna verdadeira pelo fato de ter sido 
manifestada num instrumento legal formalmente correto e verdadeiro. Qualquer um pode 
fazer uma declaração falsa no bojo de uma escritura pública lavrada em Cartório, com 
todos os requisitos legais exigidos, e nem por isso a declaração falsa torna-se menos 
falsa. 
Alguém já disse que a "declaração substancialmente falsa é a que mais se cerca de 
requisitos formalmente verdadeiros". Faz isto exatamente no intuito de melhor disfarçar a 
sua falsidade e induzir os demais em erro. 
Assim como os dignos representantes dos próprios contribuintes, na ilustrada Corte 
Administrativa Julgadora, mencionada no início, não conseguiram vislumbrar qualquer 
defeito capaz de infirmar o procedimento fiscal no caso presente, também não consegui 
verificar nos autos do processo judicial nada que pudesse apoiar a pretensão da autora 
apelada. 
Assim, o meu voto é no sentido de dar provimento à apelação e à remessa obrigatória. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 97.309-PE  
Relator:  O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelantes: ENÉAS INÁCIO DE MEDEIROS E OUTROS 
Apelados: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS E REDE  
  FERROVIÁRIA FEDERAL S/A – RFFSA 
Advogados: DRS. NILTON WANDERLEY DE SIQUEIRA E OUTRO (APTES.) 
  E JOSÉ DE CARVALHO XAVIER CORREIA E OUTROS E REJANE 
  CORREIA DE SOUZA GONÇALVES E OUTROS (APDOS.) 

EMENTA: 
Administrativo e Processual Civil. Pedido de inclusão em proventos de aposentadoria de 
taxa de insalubridade. Suspensão do pagamento da taxa em 31.03.64. Ação ajuizada em 
15.12.92. Alegação de preclusão. Inexistência. Ocorrência da prescrição do fundo de 
direito. Exegese do Decreto-lei nº 20.910/32. 
1. Inocorre preclusão de matéria objeto de despacho saneador proferido por Juiz 
Estadual, que indeferiu a prescrição alegada pelo réu, por ter o Juiz Federal competente 
ratificado os atos do Juízo Comarcano, prolatando sentença contrária àquele 
entendimento jurisdicional, isto é, acolhendo a prescrição. É que são nulos os atos 
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decisórios, sendo aproveitados com a retificação os demais atos, em face da 
incompetência absoluta. 
2. Ultrapassados mais de dezoito (18) anos da data da suspensão do pagamento da taxa 
de insalubridade, ocorrida em março/1964, e a propositura da ação, em 15.12.82, sem 
que houvesse qualquer manifestação dos apelantes durante esse lapso de tempo, incide 
a prescrição do fundo de direito, na forma do art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32. 
3. Taxa de insalubridade que não se integrou ao patrimônio dos apelantes. 
4. Precedentes (AC nº 97.576-PE, 3ª Turma do TRF, Rel. Juiz Geraldo Apoliano, julg. 
06.02.97, unân.). 

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, 9 de setembro de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS – Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Trata-se de apelação interposta por Enéas Inácio de 
Medeiros e outros contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e Rede Ferroviária 
Federal S/A – RFFSA contra sentença que extinguiu o processo sem julgamento do 
mérito, de conformidade com o art. 269, IV, por ter acolhido a tese da prescrição 
qüinqüenal suscitada pela ré RFFSA. 
Na ação, aduzem os autores que recebiam regularrmente a taxa de insalubridade até 
31.03.1964, quando foi a mesmo suspensa, sob o pretexto de que estariam ocorrendo 
abusos na sua concessão e pagamento. Reconhecem que, embora continuassem a 
exercer suas atividades em locais insalubres, o direito à percepção da taxa já estaria 
prescrito. No entanto, pugnam, para que seja considerada esta taxa na revisão dos 
proventos de suas aposentadorias, ocorridas em períodos que variaram de 1968 a 1977, 
relativos a cinco anos, por entender que, sustado ilegalmente o pagamento da taxa, 
impõe-se ao INSS cobrar as contribuições da empresa e, nesse caso, a prescrição 
somente atingirá esse direito após trinta anos. 
No presente apelo, alegam os autores, em síntese, que a preliminar de prescrição não 
mais poderia ser acolhida pelo Juízo monocrático, por se tratar de matéria preclusa, uma 
vez ratificado pelo Juiz Federal prolator da sentença o despacho saneador do MM. Juiz 
Comarcano que rejeitara, in limine, a prescrição. Sustenta, ainda, que inocorre a 
prescrição, uma vez que se tratam de parcelas de trato sucessivo. 
Com as contra-razões, vieram-me os autos conclusos por distribuição. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): De início, cumpre examinar a questão da 
preclusão alegada pelos apelantes.  
É que, tendo o Juiz Estadual proferido despacho saneador desacolhendo a preliminar de 
prescrição suscitada pela RFFSA e, à vista do processo ter sido encaminhado à Justiça 
Federal, com a ratificação dos atos anteriores pelo Juiz Federal, não mais poderia a 
sentença, segundo os apelantes, reexaminar a prescrição, em face da matéria se 
encontrar preclusa. 
Tenho presente o entendimento do em. Juiz Vladimir Carvalho, que analisando o tema na 
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qualidade de relator da AC nº 102.535-PE, decidiu: 
“Dentro da primeira alternativa, o fato do Juiz Federal ter ratificado todos os atos 
praticados, desde a inicial, pelo Juízo de Direito de Jaboatão, fls. 480, não carrega a força 
que os apelantes pretendem conferir. O decisório atinge apenas a condução do processo, 
albergando os aspectos processuais. Tanto que o §2º do art. 113, CPC, é taxativo no 
sentido de que, declarada a incompetência absoluta, somente os atos decisórios serão 
nulos. O despacho de fls. 405, no aspecto, é nulo, por ser ato decisório, por força de lei, 
independentemente de sua argüição”. 
Não é demais frisar, que o despacho saneador foi proferido por Juiz incompetente. 
Desta forma, afasto a alegada preclusão. 
Quanto à prescrição, também observo que esta eg. Terceira Turma, na sessão de 
06.02.97, ao julgar a AC nº 97.576-PE, da qual figurou como relator o em. Juiz Geraldo 
Apoliano, acompanhado pelos votos dos em. Juízes Ridalvo Costa e José Maria Lucena, 
apreciou matéria idêntica a que ora é tratada no presente julgamento, acolhendo a tese 
de prescrição do fundo de direito. 
Adoto como razão de decidir, pois me convenço da sua juridicidade, os mesmos 
fundamentos expostos pelo em. Relator no seu brilhante voto ali proferido, in verbis: 
“Os apelantes sustentam a prescritibilidade apenas das prestações vencidas há mais de 
cinco anos contados do ajuizamento da ação, em face da natureza alimentar própria dos 
valores em disputa. 
In casu, do exame da petição inicial (ajuizada em 15-12-82), ressai que os apelantes 
postularam a revisão dos seus proventos de aposentadoria com base na taxa de 
insalubridade não recolhida pela RFFSA, no período de 1964 e até a data da concessão 
de seus benefícios. 
Parece-me evidente que todos os ora apelantes, aposentaram-se no período de 1968 a 
1977, sendo a gratificação em causa - taxa de insalubridade -, retirada em 31 de março 
de 1964; por outro lado, não há notícia de interposição de recursos, nem na esfera 
administrativa, nem na judicial, antes da outorga das aposentadorias. 
Quando os autores ingressaram em Juízo (15-12-82), já se achava prescrito o direito de 
ação, posto que ultrapassado, de muito, o qüinqüênio referido na legislação aplicável à 
espécie. 
Deveras, foram transcorridos mais de 13 (treze) anos, do ato de suspensão da taxa de 
insalubridade (março/64) até 1977 (época em que foram concedidas as últimas 
aposentadorias) e, mais de 18 (dezoito) anos, contando-se de março/64 até a data da 
propositura da ação (em 15-12/82, relembro uma vez mais). 
A inércia dos autores, ora apelantes, importou na prescrição do próprio fundo de direito, e 
não apenas na das parcelas referentes ao lustro, que antecedeu à propositura da ação. 
Incide, pois, inexoravelmente, o que se faz dispor no artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 
de janeiro de 1932, verbis: 
‘Art. 1º. as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e 
qualquer direito ou ação contra a fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a 
sua natureza prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se 
originou’. 
Data vênia, a gratificação de insalubridade ora discutida, não se constituía em direito 
integrado ao patrimônio dos apelantes, em feitio a legitimar a prescrição, apenas 
periódica, das prestações em disputa. O que, deveras, ocorreu é que jamais foi 
reconhecido aos autores o direito à percepção da referida taxa. 
Por isso que, à espécie, cumpre que se aplique a orientação contida nos enunciados dos 
verbetes 107, 108 e 219, da jurisprudência sumulada do extinto e sempre egrégio TFR, 
que dispõem, respectivamente: 
‘A ação de cobrança do crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita à 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

prescrição qüinqüenal estabelecida no Decreto nº 29.910/32’. (Súmula 107). 
‘A constituição do crédito previdenciário está sujeita ao prazo decadencial de cinco anos’. 
(Súmula 108) 
‘Não havendo antecipação de pagamento, o direito de constituir o crédito previdenciário 
extingue-se decorridos cinco anos do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que 
ocorreu o fato gerador’. (Súmula 219). 
Ainda a esse respeito, faço transcrever tópico da lúcida decisão singular, plena de razão 
ao instante em que assinala: ‘não tendo a Previdência Social realizado a constituição do 
crédito na época própria, descabe fazê-lo após decorrido o prazo de 05 (cinco) anos. 
Assim, insubsistente é a tese de prescrição trintenária, porque não houve a constituição 
do débito na época própria”.  
Com efeito, o pagamento da taxa foi suspenso em 31.03.64. Os autores foram 
aposentados em períodos que variaram de 1968 a 1977.  
Não houve qualquer decisão de âmbito administrativo ou judicial que consagrasse o 
direito à percepção dessa taxa de insalubridade aos autores, após a suspensão do seu 
pagamento.  
Os proventos de aposentadoria foram pagos sem nenhuma contestação e, repita-se, 
quando já haviam passados vários anos da mencionada suspensão do pagamento da 
taxa de insalubridade. 
A ação foi ajuizada somente em 15.12.82, portanto, em data demasiadamente distanciada 
das aposentadorias e, principalmente, do alegado fato gerador do direito. 
Induvidosamente, resta concluir que a prescrição atingiu o fundo de direito. 
Com essas considerações, nego provimento à apelação, mantendo a sentença pelos seus 
bem apresentados fundamentos. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 102.990-RN  
Relator:  O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: MARIA DALVA DE OLIVEIRA CÂNDIDO 
Apelada: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - RN 
Advogados: DRS. GERALDO ANTÔNIO DA MOTA E OUTRO (APTE.) E VANESKA 
  CALDAS GALVÃO E OUTRO (APDA.) 

EMENTA: 
Administrativo. Prazo de 30 dias para posse em cargo público. Interesse da administração 
na posse do candidato concursado. 
1. Se a Administração realiza um demorado e custoso concurso público é porque tem 
interesse na aquisição de pessoal habilitado para os seus serviços. Deve, portanto, 
envidar esforços para que todos os aprovados sejam informados da nomeação e tomem 
posse. Criar-lhes obstáculos, sobretudo quando os mesmos residem em localidades 
remotas e têm pouco acesso às publicações oficiais, não se justifica dentro dos 
parâmetros administrativos modernos. 
2. Não decorre o prazo para a posse se o candidato não foi informado da sua nomeação, 
nem do prazo para a posse, e no lugar onde reside não circulam as publicações oficiais 
ou jornais de qualquer espécie. Todavia, a posse só ocorrerá em havendo vaga ou 
quando tal vier a ocorrer. 
3. A inexperiência e pouca informação do candidato não constitui álibi para a 
incompetência burocrática, que não tem sequer a iniciativa de mandar-lhe um aviso 
postal, mas custa-lhe as vantagens retroativas que de outro modo teria. 
4. Apelação provida. 
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ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, dar provimento à apelação, nos termos do relatório, voto e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 20 de maio de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA – Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Maria Dalva de Oliveira Cândido propôs ação 
ordinária contra a Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN porque, tendo 
sido aprovada em 17.12.94, em primeiro lugar, no concurso de provas e títulos para o 
cargo de professor da disciplina "Contabilidade de Custos" da referida Universidade no 
"Centro Regional de Ensino Superior do Seridó - Campus de Caicó RN", e para o mesmo 
cargo nomeada por Portaria publicada no DOU de 30.12.94, fora impedida de tomar 
posse dentro do prazo de 30 dias estabelecido na lei e, em conseqüência, tornada sem 
efeito a sua nomeação pela autoridade que a nomeara. 
Alega que a publicação se dera em final de ano e que na pequena cidade em que reside, 
São João do Cabugi, próxima a Caicó, não circulam jornais nem, muito menos, o Diário 
Oficial da União. Aliás, há notícia nos autos que nem mesmo no Campus da UFRN em 
Caicó circulava referida publicação.  
Acrescenta que a referida unidade educacional, apesar de ter o endereço da candidata, 
não lhe fez qualquer comunicação postal e esta somente no final de janeiro é que tomou 
conhecimento, através de informação de terceiros, de sua nomeação. 
Diz que tendo se dirigido à referida repartição, e disso apresenta testemunhas, foi-lhe 
informado que deveria reunir a documentação necessária e aguardar que viesse 
autorização de Natal para que lhe fosse dado posse. Ante a demora da referida "ordem", 
dirigiu-se ao Setor de Pessoal na sede da UFRN em Natal, já no mês de fevereiro, e lá 
foi-lhe informado que não mais seria possível dar-lhe posse visto haver já transcorrido o 
prazo de 30 dias para que tal pudesse ocorrer. Alegando que comparecera à repartição 
para esse fim, pede a procedência da ação para que seja determinado à ré que lhe 
conceda posse, não ocorrida por culpa da Administração. 
Citada, a UFRN contestou a ação. Em suma, argumenta que a autora não observou o 
prazo legal para posse e sequer pediu sua prorrogação. Ressalta tratar-se de prazo 
peremptório, pois instituído por norma cogente em prol do interesse público. 
Realizada a instrução, com ouvida das testemunhas arroladas, foi proferida sentença que 
julgou improcedente o pedido, ao fundamento de não estar demonstrado que a inércia da 
autora em tomar posse fora motivada por força maior ou obstáculo indevido da 
Administração. 
Inconformada, apelou. Reportando-se à prova testemunhal, alega estar demonstrado que 
as autoridades do CERES de Caicó não sabiam que o ato de posse se daria em Natal. 
Acrescenta estar sendo vítima de uma informação equivocada oriunda da própria 
Universidade. Pede a reforma da sentença para que seja empossada no prazo de trinta 
dias no cargo em que fora aprovada em concurso público. 
Em contra-razões, a UFRN pede a manutenção da sentença. Argumenta que a apelante 
deve arcar com as conseqüências de sua própria lerdeza, ao não apresentar-se para 
tomar posse no prazo de trinta dias. 
Os autos subiram a esta Corte, sendo-me distribuídos. 
É o relatório. 

VOTO 
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O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Não é racional admitir que uma jovem 
modesta, de humílima cidadezinha do interior onde nem sequer circulam jornais, seja 
aprovada em primeiro lugar em concurso de provas e títulos para o cargo de professor de 
uma Universidade Federal e depois perca a nomeação, o enorme esforço despendido e a 
grande oportunidade de uma carreira brilhante, devido à simples incúria ou inércia de sua 
parte. 
As testemunhas ouvidas, e não só aquelas arroladas pela autora mas, sobretudo, as que 
o douto julgador de 1º grau achou por bem intimar, e que são os funcionários da UFRN 
com os quais a autora afirma ter contactado quando lutava administrativamente pela sua 
posse, mostram a veracidade da sua história. Diz o professor Almir da Costa Dantas, 
ouvido às fls. 98 dos autos: 
"que é do seu conhecimento que a autora providenciou toda a sua documentação e 
compareceu à secretaria do Departamento de Pessoal onde fora informada de que 
deveria aguardar o momento oportuno para tomar posse..." (Grifei). 
Também a funcionária Edna Maria de Oliveira Medeiros, que foi quem atendeu à autora 
quando esta compareceu ao campus e informou-a para "aguardar", procura justificar-se, 
às fls. 100 dos autos, dizendo que: 
"a autora deixou de ser nomeada e empossada por falta de comunicação do 
Departamento de Pessoal da Universidade que não adotou as necessárias providências, 
uma vez que dispunha do endereço da autora, e sendo do conhecimento de todos que na 
localidade onde aquela reside, nem no campus avançado desta cidade, circula o Diário 
Oficial da União..." 
O prazo de 30 dias é fixado no interesse da Administração, que não pode ficar à 
disposição da boa-vontade do candidato para tomar posse do cargo público se e quando 
tal lhe apeteça, mas não pode servir de álibi à incompetência burocrática.  
Essa incompetência apenas foi coadjuvada pela inexperiência e pouca informação da 
candidata-autora que, tendo ciência da nomeação, deveria prontamente ter se dirigido ao 
Departamento de Pessoal da UFRN em Natal, ao invés de se dirigir, como fez, ao campus 
de Caicó, onde nada se fazia a não ser "aguardar as ordens de cima". Todavia, a 
Administração tem o dever de informar devidamente os administrados. Se a candidata 
fosse instruída a dirigir-se ao campus de Natal para toda e qualquer informação sobre sua 
posse, não teria ocorrido o impasse. Todavia, ao receber a relação de documentos 
necessários, foi induzida a acreditar que deveria tomar posse na mesma repartição, que é 
uma das unidades da UFRN, onde a candidata prestara exames e obtivera brilhante 
aprovação. Houvesse melhor sistema de comunicação, teriam sido evitados os 
transtornos que originaram a presente ação ordinária. 
A verdade é que não se realiza um custoso e demorado concurso público por simples 
prazer ou desfastio, mas para prover necessidades cogentes de pessoal habilitado que 
tem a Administração na sua tarefa de fornecer serviços de qualidade ao público. 
Gastar o dinheiro dos contribuintes na realização de um concurso; selecionar o melhor 
candidato; fazê-lo gastar tempo, dinheiro e esforços em viagens e diligências em cidades 
distantes na ingrata tarefa de empossar-se no cargo público que conquistou por mérito 
pessoal; informar-lhe que ele só poderá empossar-se quando vier a "ordem de cima", e 
depois, quando ele procura informar-se da razão da demora dessa "ordem", dizer-lhe que 
nada mais adianta fazer porque já transcorrido o prazo da lei, parece-me totalmente fora 
de propósito. 
No caso presente, o prazo da lei foi utilizado, com a inadvertida colaboração da autora 
pouco experiente, não em benefício da Administração mas em seu prejuízo. 
Em situação similar, o eg. TRF da 1ª Região confirmou sentença que determinara a posse 
de candidato que comparecera tardiamente para o ato, por descaso da Administração, 
como se colhe na seguinte ementa: 
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“Administrativo. Concurso público. Nomeação. Posse. Prazo. 
1. Embora dispondo do prazo de 30 (trinta) dias para a posse, depois da nomeação, não 
pode ser prejudicado candidato que, por descaso da Administração, somente foi 
comunicado da nomeação no último dia do prazo para a posse, tendo comparecido a 
repartição no dia imediato para justificar-se. 
2. Sentença confirmada. 
3. Remessa improvida.” (REO nº 24634/AM, Rel. Juiz Daniel Paes Ribeiro, TRF 1ª R., 
julg. 24.08.1994). 
Entendo, portanto, deva ser provida a apelação para o fim de determinar seja a apelante 
empossada no cargo em havendo vaga no respectivo Departamento, ou, em não 
havendo, na primeira vaga que vier a ocorrer, sem quaisquer efeitos retroativos. 
Custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa a cargo da 
ré. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 106.829-AL  
Relator:  O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelantes: JOÃO RAIMUNDO DE SOUZA AMORIM E OUTROS 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DRS. GLAUCILENE MONTEIRO DE OLIVEIRA (APTE.) E JOSÉ 
  EDMUNDO BARROS DE LACERDA e OUTROS (APDA.)  

EMENTA: 
Administrativo. Policial militar voluntário para integrar missão de paz da ONU. 
1. Tratando-se de serviço voluntário, o policial militar que se candidata a integrar Missão 
de Paz da ONU somente faz jus às vantagens constantes dos termos divulgados quando 
da abertura do voluntariado. 
2. O integrante de Missão de Paz da ONU, que é pessoa jurídica de Direito Internacional 
Público, está a serviço desta e não do seu país de origem. 
3. Inaplicável, no caso, o disposto no art. 1º, parágrafo 2º, c , da Lei 5.809/70, porque não 
designados para a Missão pelo Presidente da República, e porque o atendimento do 
pleito constituiria bis in idem, visto como os respectivos vencimentos já foram pagos pelos 
Estados de origem e as demais vantagens já foram pagas pela ONU. 
3. 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, 20 de maio de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: João Raimundo de Souza Amorim e outros 
ingressaram com ação ordinária contra a União Federal visando obter vantagens 
pecuniárias outras, além das previstas em regulamento, porque, segundo alegam, na 
qualidade de policiais militares do Estado de Alagoas, foram por este cedidos à 
Organização das Nações Unidas (ONU) para integrar missão de paz em Moçambique, 
missão esta que vieram a efetivamente desempenhar. Em consequência, encontrando-se 
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durante referido período à disposição da ré, pretendem por ela serem remunerados, nos 
termos da Lei nº 5.809/72. 
A ré contestou alegando que em tais casos, bastante corriqueiros nos dias atuais em que 
as missões de paz da ONU se multiplicam, atua apenas como intermediária entre a 
organização internacional e os estados membros, indagando-os acerca da cessão de 
pessoal de suas polícias militares a servirem de voluntários, nos termos estabelecidos 
pela própria ONU. Limita-se, conforme expõe, a coordenar os voluntários e fazê-los 
chegar ao campo de ação, sem arcar com tais despesas. Durante a missão, recebem 
normalmente os seus vencimentos dos estados a cujas polícias militares pertencem, 
acrescidos de vultosas diárias e gratificações pagas pela Organização. 
Em nenhum momento, portanto, estão os voluntários à serviço da ré, a quem não prestam 
qualquer serviço e de quem, por via de consequência, não recebem qualquer 
remuneração. 
Houve réplica. Concluída a instrução, o MM. Juiz a quo proferiu sentença julgando a ação 
improcedente. 
Os autores apelaram repetindo os argumentos expendidos na discussão da lide, aduzindo 
que "só poderiam integrar aquela missão se estivessem a serviço da recorrida, jamais por 
outro meio, sobretudo por serem os autores militares... o interesse e a autorização para 
envio de militares ao exterior é da União Federal, que além do que preceitua a 
Constituição Federal no art. 4º, VI e VII, tem a pretensão de fazer parte do Conselho de 
Segurança da ONU, que para este fim tem enviado militares brasileiros para missão 
transitória no exterior, conquanto se esquivando dos legítimos procedimentos da Lei nº 
5.809/72, declinando sua obrigação para os Estados, o que viola direito dos autores". 
Oferecidas as contra-razões subiram os autos a esta Corte. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Penso que o caso presente é de "cessão de 
servidor, a pedido deste, com ônus para o órgão cedente". Nestes casos nenhum ônus 
ocorre para o órgão cessionário, salvo aqueles a que se proponha a priori ou a posteriori. 
Na hipótese, a cessão foi feita pelo Estado de Alagoas à Organização das Nações 
Unidas, tendo a ré como mediadora no processo, depois que os autores voluntariamente 
se apresentaram como candidatos ao desempenho da missão e para ela foram 
selecionados. Em nenhum momento foram eles ordenados ou obrigados a dela 
participarem nem se apresentaram como voluntários desconhecendo os seus termos. 
Referidos termos, amplamente divulgados nos quartéis das Polícias Militares dos Estados 
convidados a participarem, está contido nos Ofícios nºs. 033 - IGPM/2, de 28-10-93 e l7 
IGPM/5 de 30-03-94, dirigidos pela Inspetoria Geral das Polícias Militares, do Ministério 
do Exército, ao Governador do Estado de Alagoas, cujos respectivos itens 3 têm os 
seguintes dizeres: 
"Para melhor embasar a decisão de V.Exa. esclareço, ainda, as seguintes condicionantes: 
- duração da missão: 1(um) ano; 
- previsão de apresentação em Maputo: 15-11-93; 
- transporte Brasil - Moçambique - Brasil: a cargo da ONU; 
- diárias: a cargo da ONU; 
- outros benefícios (ajuda de custo, salário, etc.): a cargo do Estado de Alagoas; (grifei); 
- Idioma oficial da Missão: inglês." 
Em nenhum momento se disse que os voluntários estariam a serviço da União e que 
quaisquer outros benefícios a serem concedidos aos mesmos seriam de sua 
responsabilidade. Muito ao contrário, foi claramente especificado que quaisquer outros 
benefícios, tais como ajuda de custo, salários, etc., além daqueles a serem prestados pela 
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ONU e devidamente enumerados nos referidos ofícios, ficariam "a cargo do Estado de 
Alagoas". 
É óbvio que foi nestas condições que os autores se candidataram a participarem da 
Missão e que o Estado de Alagoas os cedeu à ONU. 
Virem agora pleitear benefícios outros que não aqueles constantes dos termos 
estabelecidos para o exercício do voluntariado a que eles, autores, espontaneamente 
aderiram, parece-me, no mínimo, fora de propósito. 
Ademais, o dispositivo legal que invocam em seu favor, que é o art. 1º, parágrafo 2º, 
alínea c, da Lei nº 5.809/72, não tem qualquer aplicação aos autores, visto que não 
somente não foram para a Missão "designados pelo Presidente da República", como 
estabelece mencionado dispositivo, como, na verdade, não foram designados por 
ninguém, visto que eram voluntários, limitando-se o Governador do Estado de Alagoas a 
baixar Portarias (fls. 23/24) "autorizando o afastamento dos mesmos" para o fim de 
exercerem o voluntariado a que se haviam proposto, qual fosse o de integrar a Missão de 
Paz da ONU nos termos constantes dos Ofícios mencionados. 
Ora, o integrante de "Missão de Paz" da ONU, que é pessoa jurídica de Direito 
Internacional Público, está a serviço desta e não do seu país de origem, pessoa jurídica 
de Direito Internacional Público diversa daquela, não havendo como se confundir as duas 
coisas, afirmando-se que se está, ao mesmo tempo, à disposição da União Federal e da 
Organização das Nações Unidas.  
Na verdade os autores sequer estavam "à disposição do seu Estado de origem", visto que 
do seu serviço se achavam afastados nos termos das Portarias por eles mesmos juntadas 
aos autos, e muito menos da União Federal, a cujo serviço em nenhum momento foram 
admitidos. 
De notar, ainda, que o atendimento do pleito significaria bis in idem, visto como os 
vencimentos dos autores foram regularmente pagos pelo Estado de Alagoas durante a 
sua ausência e as demais vantagens, concernentes à Missão, foram integralmente 
satisfeitas pela ONU, tudo conforme previamente estabelecido. 
Destarte, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 113.231-SE 
Relator:  O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: NIOBALDO DOS SANTOS 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. THENISSON SANTANA DÓRIA (APTE.) E HÉLIO ROBERTO 
  SILVEIRA PAES E OUTROS (APDA.) 

EMENTA: 
Processual Civil. Pedido de devolução de pagamento jamais efetuado. Dolo. Má-fé 
processual. Inadvertência do réu. Condenação ex officio pelo juiz do feito.  
1. O dano processual, que tem feição eminentemente moral, é matéria de ordem pública e 
a indenização de que cuida o art. 18 do CPC não é de natureza reparatória civil, mas de 
natureza compensatória penal, eis que o litigante de má-fé ofende a parte inocente mas 
também, e sobretudo, ofende o poder do Estado de compor os conflitos através do 
processo.  
2. O dano material, porventura ocorrido no processo, é indenizável através da ação cível 
de perdas e danos prevista no art. 16 do CPC e não se confunde com a “condenação” de 
que trata o art. 18 seguinte, que tem a finalidade de punir materialmente o infrator por 
dano moral infligido ao inocente e ao Estado.  
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3. Redução dos honorários advocatícios a 5% do valor da causa, considerando que essa 
verba tem pressupostos específicos, descabendo aumentá-la em função da litigância de 
má-fé.  
4. Apelação provida em parte. 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, dar provimento, em parte, à apelação, nos termos do relatório, voto e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 2 de setembro de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator  

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Niobaldo dos Santos apela da sentença que o julgou 
carecedor de ação e o condenou, como “litigante de má-fé”, a indenizar a Fazenda 
Nacional em montante equivalente a 20% do valor da causa, mais honorários no mesmo 
montante e custas processuais.  
 A condenação como “litigante de má-fé” deveu-se ao fato de haver o apelante ingressado 
em juízo para pleitear a devolução de “empréstimo compulsório” sobre a aquisição de 
veículo, no valor de Cr$ 30.946,50 no padrão monetário da época, e equivalente a, 
aproximadamente, R$ 8.000,00 quando da propositura da ação, eis que este foi o valor 
pelo autor dado à causa. Ao debruçar-se sobre o processo para proferir julgamento, 
verificou o MM. Juiz a quo, consoante seus dizeres na sentença apelada, que “o autor é 
carecedor de ação desavergonhadamente litigante de má-fé. Adquiriu o veículo em 
06.01.86 (fls. 13) e requer restituição de empréstimo compulsório criado em 23.07.86 pelo 
Decreto-lei n.º 2.288/86, que jamais pagou. O autor sabe que nunca pagou o empréstimo 
e, ao requerer a restituição, fê-lo de má-fé, querendo locupletar-se às custas do 
contribuinte”. 
O apelante pede, primeiramente, a atenção desta instância recursal para a sua situação 
funcional e financeira, porquanto “é servidor público federal aposentado, razão pela qual 
percebeu no último mês apenas R$ 1.405,98... que... não é suficiente para arcar com o 
ônus de pagar 20% a título de indenização... pela litigância de má-fé e, ainda, 20% a título 
de honorários advocatícios...”. 
Em seguida, diz que “tendo sido alertado pelas incessantes notícias, veiculadas pelo 
meios de imprensa da possibilidade de reaver valores pagos a título de empréstimo 
compulsório, acionou o Poder Judiciário...objetivando ter de volta a quantia que lhe fora 
tomada...” mas “incorreu em erro, acreditando na mais boa-fé que fazia jus ao 
valor...tendo em vista que a compra do veículo ocorreu no mesmo ano do advento do 
Decreto-lei n.º 2.288/86”. Se assim não fosse, “por qual razão declinaria na peça 
vestibular a data de compra do veículo? Por que juntaria aos autos documento de nota 
fiscal constando a data de aquisição do automóvel?” 
 Diz ainda que a condenação na verba indenizatória não se justifica porque nenhum 
prejuízo foi causado à ré com o seu pedido. Ademais, a ré não vindicou referida 
condenação, e, portanto, sendo o sistema brasileiro, no que se refere à má-fé, 
indenizatório, como poderia o juiz condená-lo sem requerimento do eventual prejudicado? 
 A ré contra-arrazoou, rebatendo referidos argumentos e pugnando pela manutenção do 
julgado. 
É o relatório. 

VOTO 
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O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Não procede a apelação. As aparentemente 
ingênuas indagações que faz com vistas a provar a sua boa-fé, a saber: a) porque 
declarou na sua inicial a data de aquisição de veículo, e b) porque juntou aos autos a nota 
fiscal da respectiva aquisição, podem ter uma só resposta: tal informação e respectivo 
documento comprobatório eram essenciais à propositura da ação, que sem eles sequer 
poderia ter sido conhecida! 
Utilizar-se da Justiça para obter cumprimento de obrigação inexistente, ressarcimento de 
prejuízo que não sofreu ou devolução de quantia que não pagou, constitui a quinta-
essência do que, em matéria jurídica, conhecemos pelo nome genérico de má-fé. É aquilo 
que, ao contrariar o jus no que tem de mais essencial, a honestidade, os antigos juristas 
romanos, manifestando o mais profundo desprezo pelo seus inimigos cartagineses, 
chamavam de punica fides (má-fé) em oposição à romana fides (boa-fé). Ou seja: o direito 
e o anti-direito. 
Sobre quão essencial é a boa-fé ao próprio conceito de jus e, por via de conseqüência, ao 
próprio comércio jurídico, permito-me aqui citar o provecto Sá Pereira que dissertando no 
começo do século sobre o então recém-promulgado Código Civil, escrevia:  
“No comércio jurídico, como na vida social, há um elemento subjetivo que informa, 
estrutura e vivifica todas as relações: é a boa-fé. Por onde ela passa, suprem-se as 
nulidades, sanam-se os vícios e as capacidades se integram....na solução de todos os 
casos do corpus juris, debaixo da aparente falta de unidade, um princípio superior domina 
e refulge, acordando na madorra digestiva do egoísmo a consciência mais abandonada. 
Este princípio é a boa-fé, a velha fides, que Koheler definia como a virtude nacional 
romana e que se opõe, nos códigos modernos, à má-fé, e, na história, à fé de Catargo, a 
punica fides. ... Um Código é um conjunto de regras que a moral sanciona; eliminai-lhe 
dos textos a boa-fé, e será um molho de gazuas” (Sá Pereira, Direito de Família, - 1ª ed. 
Lito-Tipographia Fluminense, 1.923, pgs. 223 e 224). 
O art. 18 do CPC diz que, ao ser constatada a má-fé, o Juiz condenará o litigante “de 
ofício ou a requerimento”. É óbvio que podendo agir de ofício, não precisa o juiz apurar os 
prejuízos que foram causados, porque é evidente que prejuízo houve, sobretudo de 
natureza moral, cabendo ao juiz, que age de ofício, simplesmente arbitrá-los. 
Sucede aqui o mesmo que acontece nos casos de indenização por danos morais. Não 
havendo como se aquilatar o pretium doloris, há o juiz que arbitrá-lo com vistas a 
“compensar” a vítima do dano sofrido. Exatamente por isto, é que se diz que a 
indenização em tal caso tem natureza penal e não civil, não se tratando de “reparação”, 
que tem natureza material e caráter civilístico, mas de “compensação”, que tem natureza 
moral e caráter penalístico. 
O art. 18 do CPC é de caráter nitidamente penalístico. Para condenar o litigante de má-fé 
a indenizar eventuais prejuízos materiais causados ao outro litigante, indevidamente e 
dolosamente arrastado ao Pretório, o dispositivo seria absolutamente supérfluo porque ao 
lesado cabe sempre, qualquer que seja o caso, a ação civil de perdas e danos. Esta é, 
inclusive, prevista no antecedente art. 16 do CPC, cuja finalidade é a indenização civil dos 
danos materiais pela parte inocente injustamente sofridos no processo. 
Tampouco se pode considerar referida condenação resultado de uma ação do 
prejudicado, visto como pode o juiz, no caso, condenar de ofício, independente de 
qualquer queixa ou clamor da parte ofendida. Tal possibilidade, por si só, diferencia a 
“condenação”, de que trata o art. 18, da “ação” contida no art. 16 pelo uso do vocábulo 
“responde”. É evidente que somente “responde” aquele que por outro é “perguntando”, 
sendo este, portanto, o titular da ação outorgada na lei. 
Também não se confunde a “condenação” do art. 18 com a “indenização das despesas 
processuais”, porque tal indenização é feita através das verbas da sucumbência (custas e 
honorários) prevista separadamente no corpo do dispositivo. 
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No mesmo sentido deste voto, transcrevo o lapidar acórdão do egrégio STJ proferido na 
Resp 17.608-SP, da lavra do eminente Ministro Athos Carneiro (DJU , 03.08.92, pág. 
11.327): 
“ O processo é instrumento de satisfação do interesse público na composição dos litígios, 
mediante a correta aplicação da lei. Cabe ao magistrado reprimir os atos atentatórios à 
dignidade da justiça, e assim poderá impor ao litigante de má-fé, no mesmo processo e 
independentemente de solicitação da outra parte, a indenização referida no art. 18 do 
CPC, que apresenta caráter nítido de pena pecuniária” (grifei). 
Não há, portanto, como fugir ao caráter penal da provisão contida no mencionado 
dispositivo, em boa hora aplicado ao caso pelo ilustre magistrado de 1º grau, Dr. Ricardo 
César Mandarino Barreto, que revelou acurado senso de observação e elogiável 
determinação investigativa, ao detectar mais uma tentativa de golpe contra os cofres 
públicos, a qual havia, inclusive, passado despercebida aos próprios dignos procuradores 
da Fazenda Nacional.  
O apelante foi a Juízo com uma bem redigida petição inicial de 07 (sete) folhas, bem 
fundamentada na lei, doutrina e na jurisprudência, para pedir a devolução de um valor que 
nunca havia pago. Na época em que afirmou haver feito o pagamento nem sequer havia a 
exigência fiscal. É impossível admitir, neste caso, a existência de ingenuidade ou 
ignorância que pudessem ter levado o apelante à prática de um erro escusável de fato ou 
de direito, dadas as poderosas evidências em sentido contrário. 
Todavia, entendo que o apelante tem razão quando postula a redução dos honorários 
advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, estimada em oito 
mil reais. A verba honorária deve ser arbitrada segundo parâmetros específicos, 
descabendo o seu aumento em razão de litigância de má-fé, como parece ser o caso. O 
tema focalizado reveste-se de simplicidade, sobretudo em razão das inúmeras causas 
que tramitaram sobre o empréstimo compulsório do Decreto-Lei n.º 2.288/86. Em face 
disso, entendo ser razoável a redução dos honorários advocatícios a 5% (cinco por cento) 
sobre o valor da causa devidamente atualizado. 
Pelo exposto, dou parcial provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 123.090-CE 
Relator:  O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE 
Apelante: UNIÃO FEDERAL 
Apelada: CIA. DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARÁ – CAGECE 
Advogados: DRS. JOSÉ AIRES TEIXEIRA E OUTROS (APDA.) 

EMENTA: 
Tributário e Administrativo. Cautelar. Sustação de multa oriunda de auto de infração. 
Contrato administrativo. Sociedade de economia mista. Ausência de registro de 
trabalhadores. Empregados de prestadora de serviços. Responsabilidade por multa 
administrativa.  
- Não é responsável pelos encargos fiscais e trabalhistas sociedade de economia mista 
que contrata empresa prestadora de serviço em caráter excepcional. 
- Nulo é o auto de infração dirigido a órgão da administração indireta, quando se refere a 
multa por ausência de registro de empregados oriundos de prestadora de serviços. 
- Apelação e remessa improvidas.  

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, negar provimento à 
apelação e à remessa, na forma do relatório, voto e das notas taquigráficas constantes 
dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 27 de maio de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE – Relator 

RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE: Trata-se de apelação e remessa 
oficial de sentença em ação cautelar inominada, onde sociedade de economia mista 
pretende seja sustada a cobrança de multa oriunda de auto de infração lavrado por Fiscal 
do Trabalho, por terem sido detectados trabalhadores e empregados sem os respectivos 
registros. 
A ilustre Juíza Federal da 3ª Vara do Ceará julgou a ação procedente, entendendo pela 
existência dos pressupostos específicos da medida cautelar, mantendo os termos do 
despacho em que deferiu a liminar.  
 A União interpõe recurso voluntário, alegando estar a sociedade de economia mista 
burlando a legislação trabalhista, pois a contratação de mão-de-obra terceirizada só é 
admitida para suprir necessidade transitória. 
Devidamente processados e, ainda, por força do reexame necessário, subiram os autos a 
este Tribunal e a mim foram distribuídos. 
Dispensada a revisão (RI, art. 30). 
É o relatório. 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE (Relator): Trata-se de ação cautelar 
inominada que sustou multa inscrita na dívida ativa da União, por ter a CAGECE, 
sociedade de economia mista do Estado do Ceará, empregados sem os respectivos 
registros, consoante determina a legislação. 
De forma clara e precisa, a ilustre Juíza Federal de primeiro grau proferiu sentença na 
ação ordinária, anulatória de lançamento de tributo, que se seguiu a esta cautelar, 
resumindo a controvérsia em três aspectos, a saber: primeiro, se os trabalhadores 
relacionados no auto de infração são de fato empregados da CAGECE; segundo, se a 
possível contratação de prestação de serviços foi uma burla à lei, que determina a 
realização de concurso público para preenchimento de cargos naquela instituição; terceiro 
e último, saber de quem é a responsabilidade dos encargos e obrigações trabalhistas e 
fiscais referentes aos empregados terceirizados. 
Com efeito, pelas provas trazidas à colação, não restam dúvidas de que os empregados 
relacionados nos autos de infração não são empregados da CAGECE, devido à mesma 
ter trazido a relação de todos os seus funcionários nas fls. 75/108, lista esta não refutada 
pela ré. 
Ademais, nos próprios autos, constata-se a presença dos contratos da CAGECE com 
empresas prestadoras de serviço, onde se vislumbra o caráter temporário destes 
instrumentos contratuais. Não se trata, pois, de fraude à legislação trabalhista, mas sim 
de uma forma lícita, em caráter excepcional, para a realização da terceirização de 
serviços públicos, hodiernamente recomendada e necessária ao bom andamento 
daqueles serviços. 
Efetivamente, nestes mesmos contratos, as cláusulas contratuais são bem claras quanto 
aos encargos e obrigações trabalhistas e fiscais, conferindo total responsabilidade às 
empresas prestadoras de serviços e isentando a sociedade de economia mista.  
 Legitimando as cláusulas dos contratos celebrados entre a CAGECE e a empresa 
prestadora de serviços, temos o art. 71 da Lei nº 8.666/93, que preleciona: 
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“Art. 71. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do contrato”. 
Albergando a tese defendida pela autora, colho precedente da egrégia 4ª Turma do TRF – 
4ª Região, deduzido na seguinte ementa: 
“Administrativo. Mandado de segurança. Contrato de prestação de serviços. 
Terceirização. Possibilidade. Multa. Incabimento. 
1. Existe a possibilidade de uma empresa privada contratar prestação de serviços por 
terceiros, desde que por intermédio de uma firma. 
2. Incabível a aplicação de multa por descumprimento do artigo 41 da CLT, uma vez 
desnecessário que a empresa tomadora mantenha registro dos empregados da empresa 
prestadora de serviços. 
3. Voto divergente no sentido de permitir a intermediação de serviços apenas em caso de 
trabalho temporário. 
4. Apelação provida”. 
(TRF – 4ª R., AMS nº 411.998 – RS, Rel. Juiz Nylson Paim de Abreu, DJU 28.05.97, p. 
38636. 
Diante do exposto, nego provimento à apelação e à remessa oficial. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 126.808-RN 
Relator:  O SR. JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE 
Apelante: UNIÃO FEDERAL 
Apelado: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA 
Advogados: DRS. RONEIDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS (APDO.) 

EMENTA: 
Previdenciário. Trabalhista. Portuário. Trabalhador avulso. Complementação de 
aposentadoria. Acordos coletivos firmados com a Federação Nacional dos Portuários em 
1963 e 1987. Prescrição que atinge o fundo do direito. Ilegitimidade passiva ad causam 
da União Federal. Temporariedade. Inteligência do art. 614, § 3º, da CLT. 
1. Reconhecida a prescrição qüinqüenal do pedido de complementação da aposentadoria, 
que atinge o fundo do direito, quando a interposição da ação ocorreu em período superior 
a um lustro da concessão da aposentadoria (AC nº 98.874/RN, Rel. Juiz Araken Mariz, 
julg. 24.03.98, publ. 22.05.98, DJ p. 000705). 
2. Não subsiste a legitimidade da União Federal para integrar o pólo passivo da lide, na 
condição de sucessora da PORTOBRÁS, vez que o suplicante, trabalhador avulso, 
aposentado, não tem qualquer vínculo jurídico-funcional com a mencionada entidade 
política.  
3. Nos termos do art. 614, § 3º, da CLT, o período de validade do acordo coletivo não 
pode ser superior a 2 (dois) anos, motivo pelo qual não é o mesmo instrumento hábil para 
supedanear o direito à vantagem pretendida, de caráter permanente.  
4. Os aposentados, pelo caráter permanente da sua condição jurídica, a rigor, estariam 
fora do alcance das normas oriundas de acordo coletivo. Existindo tal possibilidade caso o 
acordo viesse a ser respaldado por norma legal, face à exigüidade da duração daquele, 
sob pena de a vantagem determinada pelo acordo não poder integrar definitivamente os 
proventos da inatividade. 
5. Precedente desta Corte (AC nº 85.119/RN, Rel. Juiz Élio Wanderley de Siqueira Filho 
(em substituição). Julg. 19.08.97. Publ. DJU 03.10.97, p. 81856). 
6. Apelação e remessa oficial providas.  
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ACÓRDÃO 
 Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, dar provimento à 
apelação e à remessa oficial, na forma do relatório, voto e das notas taquigráficas 
constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 13 de maio de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE – Relator 

RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE: Cuida-se de apelação e remessa 
oficial de sentença que julgou procedente o pedido do autor, trabalhador portuário avulso, 
consubstanciado na complementação dos seus proventos de aposentadoria, acrescidos 
do adicional por tempo de serviço, incluindo o pagamento dos respectivos atrasados, tudo 
com fulcro em acordo coletivo de trabalho, firmado entre o Governo Federal e a 
Federação Nacional dos Portuários, em outubro de 1963, e devidamente revalidado pela 
Portaria nº 284/87. 
O MM. Juiz Federal acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da Companhia Docas 
do Rio Grande do Norte – CODERN e rejeitou a mesma preliminar levantada pela União 
Federal, entendendo que, uma vez tendo sido extinta a Portobrás, sucedida pela União 
Federal, a esta foi transferido o encargo de complementar a aposentadoria dos portuários 
inativos, estabelecido pelo Acordo Coletivo de Trabalho supracitado. 
Irresignada, apelou a União Federal, argüindo, em suma, a inexistência de vínculo 
empregatício do trabalhador avulso com a União Federal, bem como com a extinta 
Portobrás, e a ausência de validade do acordo coletivo para estipular vantagens 
agregadas permanentemente, que corram à conta da União Federal, sem que seja 
respaldado em lei autorizadora. 
Devidamente processado o recurso e por força da remessa oficial, subiram os autos a 
este Tribunal, onde me vieram conclusos.  
Dispensei a revisão (art. 30, IX, do R.I.). 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE (Relator): Preliminarmente, merece 
acolhimento a argüição de prescrição do fundo do direito. 
O lapso prescricional do pedido de complementação não concedido começa a fluir a partir 
da data de concessão da aposentadoria, considerando que nesta ocasião foi 
implicitamente denegado o direito. 
In casu, a aposentação do autor ocorreu em 20 de setembro de 1984, quando não lhe foi 
reconhecido o direito à pleiteada complementação; a contar desta data, teria o 
demandante o prazo de 5 (cinco) anos para requerer a pretendida complementação. 
Tendo sido a presente ação ajuizada somente em 02 de março de 1993, ou seja, há mais 
de um lustro da concessão da aposentadoria, há de se concluir pela prescrição 
qüinqüenal do fundo do direito. 
Este tem sido o entendimento adotado pelas egrégias 2ª e 3ª Turmas que compõem esta 
Corte Regional de Justiça, ao se pronunciarem em casos idênticos ao de que se cuida, 
conforme os acórdãos cujas ementas transcrevo, in verbis: 
 “Processual Civil. Prescrição.  
1. Com a concessão da aposentadoria começa a fluir o prazo prescricional para o 
requerimento da complementação não concedida. 
2. Transcorridos mais de 05 anos entre a supradita concessão e o ajuizamento da 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

presente demanda, ocorre a prescrição que atinge o fundo do direito”. 
(AC nº 98.874/RN, Rel. Juiz Araken Mariz, julg. 24.04.98, publ. 22.05.98, DJ p. 000705). 
“Trabalhista. Competência. Acordo coletivo de trabalho. Complementação de 
aposentadoria e adicional por tempo de serviço. Prescrição. Súmula 326-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 e. STJ, 
trânsita em julgado, em conflito de competência resolvido quando ainda vigente o 
enunciado da Súmula 57-STJ. 
O direito de ação para a 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 nº 97.474/RN, Juiz Ridalvo Costa, julg. 15.08.96, publ. 06.09.96, DJ p. 066028). 
Não fosse pelo reconhecimento da prescrição qüinqüenal, a improcedência do presente 
feito seria determinada em face das prejudiciais abaixo expostas.  
A União Federal, assim como a CODERN, é ilegítima para responder à demanda, embora 
tenha sucedido a Portobrás. Pois, o autor, trabalhador avulso filiado ao Sindicato dos 
Portuários do Rio Grande do Sul, portanto, da esfera privada, sujeito como todo 
trabalhador, de uma maneira geral, ao Regime da Previdência Social, não mantém nem 
manteve qualquer vínculo funcional com a União. 
Dessa forma, os prejuízos eventualmente existentes em relação à fixação e pagamento 
dos seus proventos deverão ser reivindicados ao órgão da seguridade social, a quem 
incumbe a responsabilidade pela sua aposentadoria.  
Neste sentido, há precedente do egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região, in 
verbis.  
“Direito Previdenciário e Processual Civil. Revisão de proventos de aposentadoria de 
portuário. Ilegitimidade passiva ad causam do INPS acolhida em primeiro grau. Extinção 
do feito, sem julgamento do mérito, com base no artigo 267, IV, do CPC. Descabimento. 
Sentença terminativa tornada sem efeito. Apelação do segurado provida.  
I – Ação corretamente proposta contra o INPS, já que este deve suportar os ônus da 
demanda, como executor da política de seguridade social do Governo Federal. 
Precedentes do extinto Tribunal Federal de Recursos plenamente acolhidos nesta Corte 
Regional. 
II – Réu dotado de personalidade jurídica, e o sujeito da relação processual controvertida, 
idôneo a suportar os efeitos da demanda. O fato de existir relação hierárquica com o 
Ministério da Previdência e Assistência Social não lhe retira o poder de atuar no mundo 
jurídico por si só e de responder como sujeito de direito. Precedentes da Corte.  
III – Apelo do autor a que se dá provimento, para tornar a sentença terminativa sem efeito 
e determinar o prosseguimento da lide instaurada”.  
(Tribunal Regional Federal da 3ª Região, 1ª Turma, AC 03010753/89-SP, Rel. Juiz Pedro 
Rotta, DJ de 03.05.94, p. 20142). 
No mérito, a demanda versa sobre a validade e a repercussão financeira de acordo 
coletivo firmado em 1963 pelo Governo Federal e a Federação Nacional dos Portuários, 
cuja cláusula sétima teria sido restabelecida pela campanha salarial unificada de 1987, 
ficando assegurada a complementação de aposentadoria dos trabalhadores portuários ali 
prevista. 
O referido acordo coletivo, entretanto, não se apresenta como instrumento normativo hábil 
para assegurar o direito à percepção da pretendida complementação, visto possuir 
eficácia temporal limitada.  
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A validade de um acordo coletivo é restrita ao prazo fixado pelo art. 614, § 3º, da CLT, 
que preceitua: 
“Não será permitido estipular duração de convenção ou acordo superior a dois anos”. 
O acordo coletivo, portanto, tem um caráter de transitoriedade que, desde logo, o 
inviabiliza para estipular vantagens a serem agregadas permanentemente, a não ser que 
sejam acolhidas sucessivamente por novos acordos ou venham a ingressar no campo do 
ordenamento jurídico positivo, na forma de uma lei.  
 Neste sentido, já decidiu esta colenda 1ª Turma, in verbis: 
“Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Portuário. Acordo. Vigência. 
Limitação.  
1. Pretensão de cumprimento de acordo supostamente celebrado em 1963 e 
restabelecido em 1987. 
2. Ausência de cópia do pacto nos autos.  
3. Limitação temporal de acordos a dois anos – CLT, art. 614, parágrafo terceiro. 
4. Improvimento da apelação”.  
(AC nº 85.165, Rel. Juiz Castro Meira, julg. 06.11.97, publ. 28.11.97, DJ p. 103538). 
Ademais, os aposentados, pelo caráter permanente da sua condição jurídica, a rigor 
estariam fora do alcance das normas oriundas de acordo coletivo. Existindo tal 
possibilidade caso o acordo viesse a ser respaldado por norma legal, face à exigüidade 
da duração do acordo, sob pena de a vantagem determinada pelo acordo de trabalho não 
poder integrar definitivamente os proventos da inatividade.  
 O entendimento acima exposto encontra arrimo, ainda, no precedente infratranscrito, in 
verbis: 
“Administrativo. Previdenciário. Trabalhista. Portuário. Trabalhador avulso. 
Complementação de aposentadoria. Acordos coletivos firmados com a Federação 
Nacional dos Portuários. Acordos coletivos de 1963 e 1987. Ilegitimidade passiva ad 
causam da CODERN e da União Federal. Temporariedade. Inteligência do art. 614, 
parágrafo 3º, da CLT.  
1. Sendo o demandante portuário aposentado, cujos proventos são pagos pela autarquia 
previdenciária, não demonstrando, em nenhum momento, a existência de vínculo laboral 
com a Companhia Docas do Rio Grande do Norte – CODERN, não se justifica a 
presunção da referida entidade do pólo passivo da demanda em que postula a 
complementação de aposentadoria supostamente prevista em acordo firmado entre a 
União Federal e a Federação Nacional dos Portuários. 
2. Por outro lado, também não se faz necessária a presunção da União Federal como 
demandada, na condição de sucessora da Portobrás, considerando que o suplicante, 
trabalhador avulso, aposentado, não tem qualquer vínculo jurídico-funcional com a dita 
entidade política. 
3. Preliminares de ilegitimidade passiva ad causam da CODERN e da União Federal 
acolhidas.  
4. A complementação de aposentadoria, prevista em acordo coletivo firmado em 1963, 
entre a Federação Nacional de Portuários e o Governo Federal, teria sido restabelecida 
na campanha salarial unificada de 1987, segundo o demandante.  
5. Ocorre que, nos termos do art. 614, parágrafo 3º, da Consolidação das Leis do 
Trabalho, o período de validade do acordo coletivo não pode ser superior a 2 (dois) anos, 
motivo pelo qual não é instrumento hábil a estipular vantagens a serem agregadas, 
permanentemente, ao patrimônio jurídico do trabalhador. 
6. O trabalhador portuário avulso aposentado, em função do caráter permanente de sua 
condição jurídica, estaria, a princípio, fora do alcance do acordo coletivo em questão. 
7. A vantagem objetivada apenas poderia ser conferida aos aposentados caso tivesse 
repercutido no plano legal, como bem salientado na sentença atacada. 
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8. A parte interessada não apresentou cópia do acordo firmado em 1963, que teria sido 
restabelecido em 1987, e, além do mais, os efeitos do acordo estão delimitados no tempo, 
conforme norma expressa da CLT. 
9. Apelação improvida”. 
(AC nº 85.119-RN, Rel. Juiz Élio Wanderley de Siqueira Filho (em substituição). Julg. 
19.08.97. Publ. DJU 03.10.97, p. 81856). 
Ante o exposto, dou provimento à apelação e à remessa oficial.  
 Em observância à situação de aposentado do autor, presumidamente incapaz de arcar 
com o pagamento dos honorários advocatícios sem prejuízo de sua própria sobrevivência, 
isento-o do pagamento dos honorários advocatícios. 
É como voto.  
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 134.412-PB 
Relator:  O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelantes: UNIÃO FEDERAL E ADONAY VIEIRA DE FREITAS 
Apelados: OS MESMOS 
Advogados: DRS. JOSÉ RICARDO PORTO E OUTROS 

EMENTA: 
Constitucional e Administrativo. Tomada de contas especial. TCU. Devido processo legal. 
Ausência. Nulidade. 
É de se declarar a nulidade do processo de tomada de contas especial processado no 
TCU sem a abertura da oportunidade de exercício do direito ao contraditório e à ampla 
defesa prevista no art. 12, III, da Lei 8.443/92, por inobservância do princípio 
constitucional do devido processo legal.  

ACÓRDÃO 
Vistos etc., 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 e 
voto anexos, que passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 6 de maio de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 

RELATÓRIO 
  
 O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: A União Federal interpõe apelação da sentença de 
fls. 145/149, da lavra da MM. Juíza Federal no exercício da 1.ª Vara Federal no Estado da 
Paraíba, que, julgando procedente ação ordinária proposta por Adonay Vieira de Freitas, 
declarou nulo o Processo Especial de Tomada de Contas n.º TC-499.002/92-0, - cujo 
objeto é a gestão de recursos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE) -, a partir da página 76, exclusive, sob o fundamento de que a não 
citação do autor para apresentar suas razões no âmbito daquele processo, implicou em 
infringência ao art. 12, III, da Lei 8.443/92 e ao princípio constitucional da ampla defesa; 
vício não convalidado pela abertura da oportunidade posterior de recurso da decisão que 
julgou irregulares as contas do autor examinadas na referida tomada de contas especial. 
Alega a apelante que o processo administrativo de controle consubstanciado na tomada 
de contas especial é uno, processado em fases sucessivas e harmônicas pelo controle 
interno do órgão da Administração e pelo TCU. 
Afirma que, em face dessa realidade, as comunicações efetuadas ao apelado pela 
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DEMEC/PB e pelo FNDE, solicitando a prestação de contas dos recursos em questão, 
representam a oportunização de defesa garantida constitucionalmente ao apelado, que 
optou por devolver os recursos, sem, contudo, efetuar a prestação de contas a que estava 
legalmente obrigado. 
Argumenta, ainda, que teve o apelado outra oportunidade de defender-se, através da 
utilização das vias recursais previstas na Lei 8.443/92, quando da sua ciência do 
conteúdo da decisão do TCU publicada no Diário Oficial da União. 
Não houve contra-razões. 
Em seguida, vieram-me os autos conclusos. 
Sentença sujeita ao duplo grau obrigatório. 
É o relatório. 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): São dois os fundamentos levantados pela 
apelante para atacar a decisão recorrida: 
 I – O cumprimento da obrigação de abertura de oportunidade de defesa no âmbito do 
processo de tomada de contas especial objeto deste feito, tendo em vista sua unidade 
processual e as solicitações de prestação de contas efetuadas pela DEMEC/PB e pelo 
FNDE ao apelado, que optou por devolver os recursos, sem prestar as contas a que 
estava por lei obrigado; 
 II – a oportunidade de defesa concedida ao apelado, posteriormente à decisão do TCU, 
através da possibilidade de utilização da vias recursais legais facultada pela publicação 
do julgado no Diário Oficial da União. 
Passo a analisá-las individualizadamente. 
O art. 8.º da Lei 8.443/92, em seu caput e §§ 1º, 2º e 3º, dispõe: 
“Art. 8º. Diante da omissão no dever de prestar contas, da não comprovação dos recursos 
repassados pela União, na forma prevista no inciso VII do art. 5º desta Lei, da ocorrência 
de desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos, ou, ainda, da prática de 
qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao Erário, a autoridade 
administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, deverá imediatamente 
adotar providências com vistas à instauração da tomada de contas especial para 
apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano. 
§ 1º Não atendido o disposto no caput deste artigo, o Tribunal determinará a instauração 
da tomada de contas especial, fixando prazo para cumprimento dessa decisão. 
§ 2º A tomada de contas especial prevista no caput deste artigo e em seu § 1.º será, 
desde logo, encaminhada ao Tribunal de Contas da União para julgamento, se o dano 
causado ao Erário for de valor igual ou superior à quantia para esse efeito fixada pelo 
Tribunal em cada ano civil, na forma estabelecida no seu Regimento Interno. 
§ 3º Se o dano for de valor inferior à quantia referida no parágrafo anterior, a tomada de 
contas especial será anexada ao processo da respectiva tomada ou prestação de contas 
anual do administrador ou ordenador de despesas, para julgamento conjunto”. 
Sobressai da leitura desses dispositivos legais que um dos suportes fáticos da incidência 
do dever jurídico de instauração de tomada de contas especial pela autoridade 
administrativa competente é a omissão no dever de prestar contas por parte daqueles que 
a ele estejam obrigados na forma do parágrafo único do art. 70 da Constituição. 
Na hipótese dos autos, os ofícios enviados pela DEMEC/PB (fls. 96 e 98) e pelo FNDE (fl. 
28) são anteriores à instauração do processo de tomada de contas especial n.º TC-
499.002/92-0, como, aliás, resta hialinamente configurado pelo fato de fixarem prazo para 
a prestação de contas sob pena de instauração de processo de tomada de contas 
especial, servindo apenas de instrumento probatório à caracterização da omissão no 
cumprimento do dever de prestação de contas, e, não, por absoluta impossibilidade lógica 
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e temporal, à abertura de oportunidade de defesa no seio daquele processo, que, ainda, 
não se havia iniciado. 
Aliás, a própria Lei 8.443/92, em seus arts. 8º e 9º, ao dar a estrutura do processo 
especial de tomadas de contas, previu uma fase meramente instrutória, levada a cabo 
perante a autoridade administrativa competente para a recepção da prestação de contas, 
e uma fase administrativa contenciosa no TCU, a quem compete o julgamento do 
processo. 
Dentro dessa estrutura, a observância da ampla defesa e do contraditório, como 
decorrência da garantia constitucional do devido processo legal, está prevista nos incisos 
II e III do art. 12 da Lei 8.443/92, colocada na fase processual administrativa contenciosa 
no TCU: 
 “Art. 12. Verificada irregularidade nas contas, o Relator ou  o Tribunal: 
 ... omissis 
 II – se houver débito, ordenará a citação do responsável  
 para, no prazo estabelecido no Regimento Interno,  apresentar defesa ou recolher a 
quantia devida; 
III – se não houver débito, determinará a audiência do responsável para, no prazo 
estabelecido no Regimento  Interno, apresentar razões de justificativa”. 
No caso dos autos, onde o apelado havia devolvido os recursos repassados pelo FNDE, 
devidamente corrigidos, inexistindo, portanto, débito, deveria ter sido aplicado o inciso III 
do art. 12 da Lei 8.443/92, supracitado, o que não ocorreu, tendo-lhe sido negada 
oportunidade de exercitar os direitos à ampla defesa e ao contraditório 
constitucionalmente consagrados através da cláusula do devido processo legal. 
Além disso, a existência de oportunidade de recurso posterior à decisão não é suficiente 
para a observância do devido processo legal, só sendo aceita pelo nosso ordenamento 
constitucional, por força da aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, 
como modalidade de contraditório diferido, em situações onde o ônus temporal imposto 
pela abertura de oportunidade de defesa anteriormente à decisão teria como 
conseqüência a inviabilização da proteção ao bem jurídico objeto processo. 
Esse não é o caso dos autos, onde não se vislumbra qualquer urgência à embasar o 
diferimento do contraditório, fato, aliás, reconhecido pela própria Lei 8.443/92, ao 
estruturar o processo de tomada de contas especial, como já visto, com a previsão de 
contraditório anterior à decisão do Tribunal de Contas da União. 
Desse modo, encontra-se eivado de nulidade o processo de tomada de contas especial 
n.º TC-499.002/92-0, a partir da fase imediatamente anterior à decisão do TCU - fl. 76, 
exclusive, dos autos respectivos, como determinado à sentença recorrida -, por não 
observância do disposto no art. 12, III, da Lei 8.443/92, e dos princípios constitucionais da 
ampla defesa e do contraditório, contidos na cláusula do devido processo legal. 
Ante o exposto, nego provimento à apelação e à remessa oficial.  
 É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 138.996-SE 
Relator:  O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelada: EXATA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA. 
Advogado: DR. ROBERTO DE PAULA LIMA (APDA.) 

EMENTA: 
Tributário. Ação anulatória de débito fiscal. Autos de infração que consideram 
irregularidade no registro da contabilidade da empresa. Ausência do recolhimento de 
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tributos. Laudo do expert do juízo a demonstrar a inexistência de alegada irregularidade.  
1. Demonstrando o laudo do perito judicial que inocorreu irregularidade na contabilidade 
da empresa, inexistindo fato gerador a ensejar a incidência de tributos, não podem 
prevalecer os autos de infração lavrados em decorrência da alegada infração. 
2. Apelação e remessa improvidas. 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à 
unanimidade, negar provimento à apelação e à remessa, nos termos do voto do Relator, 
na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado. 
Recife, 9 de setembro de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Trata-se de ação ordinária promovida por Exata 
Engenharia e Projetos Ltda. contra a União Federal, visando à anulação de auto de 
infração matriz relativo à cobrança de imposto de renda e autos reflexos sobre imposto de 
renda na fonte, PIS, FINSOCIAL e Contribuição Social. 
A empresa alega, que as autuações foram indevidas, por partirem do pressuposto de que 
houve irregularidade na contabilidade, uma vez que não teria registrado recebimentos de 
valores do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. 
Após a contestação e réplica, foi expedido laudo pelo expert do Juízo, com manifestações 
sobre ele pelas partes,além da juntada de laudos de assistentes técnicos, seguindo-se as 
razões finais. 
O MM. Juiz Federal da 1ª Vara da Seção Judiciária de Sergipe, julgou procedente, em 
parte, o pedido, em face da autora ter reconhecido uma parte do débito autuado, relativo 
ao suprimento de caixa sem a devida comprovação da efetiva entrega do numerário ao 
sócio Ruy Seixas, no valor de CZ$ 600.000,00, recolhendo o tributo pertinente após o 
ajuizamento da ação. 
Inconformada, recorre a Fazenda, renovando as razões da contestação, bem como 
refutando os honorários advocatícios, que, ao seu sentir, devem ser reduzidos. 
Com as contra-razões, vieram-me os autos conclusos por distribuição. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): No caso, alega a Fazenda Nacional que 
ficou devidamente comprovado que a empresa, ora apelada, teria recebido do Tribunal 
Regional do Trabalho da 5ª Região, sem o registro devido na contabilidade, a quantia de 
CZ$ 24.176.126,00, conforme Relatório SIAFI (fls. 102/103) e documentos de fls.108/118, 
bem como o suprimento de caixa sem a devida comprovação da efetiva entrega do 
numerário ao sócio Ruy Seixas, no valor de CZ$ 600.000,00. 
A sentença, com base no laudo pericial, entendendo tratar-se de matéria inteiramente de 
fato, “consistente em saber se a autora recebeu ou não valores constantes dos autos de 
infração do TRT da 5ª Região, se os ofereceu à tributação, se as notas de empenho 
converteram-se em pagamento e se o valor fornecido pelo sócio Ruy Seixas teve efetiva 
entrega compensada”, julgou procedente em parte o pedido. 
E assim o fez, porque a própria autora reconheceu o suprimento de caixa, no valor de 
CZ$ 600.000,00, e recolheu o tributo correspondente após o ajuizamento da ação. 
Contudo, no tocante aos pagamentos ao TRT da 5ª Região, teria ficado devidamente 
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comprovado pelo laudo que a autora não recebera as quantias alegadas pela Fazenda. 
A Fazenda Nacional, no presente recurso, sustenta que, de acordo com o art. 436 do 
CPC, “o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com 
outros elementos ou fatos provados nos autos.”, não sendo o documento emitido pelo 
perito prova absoluta. 
Ora, se é verdade que se o juiz não está adstrito ao laudo pericial, necessariamente isso 
não quer dizer que não possa julgar de acordo com o laudo, uma vez que o que interessa 
mesmo é a sua convicção ante os elementos ou fatos provados. 
No caso, não se pode desprezar as informações do laudo do expert, como bem assevera 
a sentença, in verbis: 
“O laudo do perito (fls. 138 a 142) responde a todas as indagações com clareza absoluta, 
deixando evidenciado que apenas o valor de Cr$ 600.000,00 fornecido à empresa pelo 
sócio Ruy Seixas não foi oferecido à tributação. 
É que, segundo o perito, o valor foi contabilizado na conta caixa de abril de 1988, sem a 
comprovação da efetiva entrega e origem do recurso. 
Ante a ausência da comprovação referida - ingresso de receita sem origem - a conclusão 
é uma só, houve renda omitida, o que significa dizer que não se levou à tributação parte 
da renda da empresa, com reflexos evidentes no imposto de renda, PIS, FINSOCIAL e 
contribuição social. O fato foi inclusive reconhecido pela autora (fls. 134 a 135) que 
procedeu o recolhimento do tributo devido. 
No mais, a razão está inteiramente com a autora. 
Os valores recebidos pelo TRT da 5ª Região atualizados e oferecidos à tributação e os 
valores de empenho não foram convertidos em pagamento. 
No particular, a autuação não observou que empenho não significa necessariamente 
pagamento. Constitui uma afetação de despesa comprometida com determinada 
obrigação assumida, que poderá vir a se concretizar ou não, porque o empenho pode vir 
a ser anulado. O fato gerador do imposto só nasce com o efetivo pagamento, isto é, com 
o ingresso da receita empenhada na conta do recebedor. Antes, o que há é uma 
expectativa de fato gerador, que deve por alerta os fiscais da Receita, mas a tributação só 
pode ser efetivada quando os valores empenhados convertem-se em pagamento. 
O laudo pericial demonstrou que tal não se verificou. O que foi pago pela 5ª Região foi 
contabilizado, após faturamento através de notas fiscais e lançado no livro Diário nos 
meses de agosto a dezembro de 1988, oferecido à tributação, portanto, e constante de 
declaração de rendimentos”. (Fls. 179/180). 
O documento de fls. 114, de que fala a apelação, na verdade sucumbe ante a 
manifestação do laudo pericial que registrou toda a situação fática a ensejar o deslinde da 
controvérsia. 
Entendo, pois, a toda evidência que a sentença deve ser mantida porque examinou 
corretamente a prova mantida nos autos. 
Quanto aos honorários advocatícios, alega a apelante que não foi observado o art. 20, 
§4º, do CPC, devendo ser reduzido para 5% sobre o valor da causa. 
Na verdade, não vejo como não tenham sido observadas pelo magistrado sentenciante as 
disposições legais enfocadas pela apelante, motivo pelo qual deve ser mantida a 
condenação. 
Com estas considerações, nego provimento à apelação e à remessa. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 139.377–PE  
Relator:  O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: CLÍNICA DE REPOUSO SENHOR DO BONFIM LTDA. 
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Apelados: ESTADO DE PERNAMBUCO E UNIÃO FEDERAL (INAMPS) 
Advogados: DRS. MÁRIO GIL RODRIGUES NETO E OUTROS (APTE.) E GUILHERME 
  DOS PASSOS BITTENCOURT E OUTROS (APDO.) 

EMENTA: 
Processual Civil e Administrativo. Cautelar. Sistema Único de Saúde -SUS. 
Descredenciamento de clínica. 
A rescisão de contrato de prestação de serviços médicos em função do 
descredenciamento de clínica junto ao Instituto Nacional de Assistência Médica da 
Previdência Social - INAMPS, não dispensa o devido processo legal, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa. 
Presença dos requisitos essenciais: plausibilidade do direito material e perigo da demora. 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, dar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto anexos, que 
passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 20 de maio de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Clínica de Repouso Senhor do Bonfim Ltda. interpõe 
apelação da r. sentença que julgou improcedente ação cautelar promovida contra o então 
Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social - INAMPS e o Governo do 
Estado de Pernambuco. 
A cautelar objetivara a suspensão dos efeitos da portaria nº 091/93 do Secretário de 
Saúde - PE, que autorizou o INAMPS a rescindir o contrato de prestação de serviços 
celebrado com a apelante, descredenciando-a, em conseqüência, para o atendimento de 
pacientes amparados pela autarquia.  
Sustenta a apelante que o fumus boni juris estaria caracterizado na "violação praticada 
pela parte apelada, ao direito líquido e certo da apelante de usar e gozar do seu 
patrimônio, bem como, de somente permitir a ruptura dos negócios jurídicos em 
consonância com o ordenamento jurídico positivo". O periculum in mora decorreria do 
"prejuízo consubstanciado em dano irreparável ao seu patrimônio moral e material". 
Resposta apresentada. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): A cautelar fora proposta para suspender os 
efeitos da Portaria nº 091/93 do Secretário de Saúde do Estado de Pernambuco e Gestor 
do SUS, que autorizou o INAMPS a descredenciar e rescindir o contrato de prestação de 
serviços celebrado com a Clínica de Repouso Senhor do Bonfim Ltda. 
Para a procedência do pedido, impõe-se a demonstração de seus pressupostos, quais 
sejam a plausibilidade do direito material e o perigo da demora da prestação jurisdicional. 
No caso, entendo que a entidade credenciada junto ao INAMPS deve ter a oportunidade 
de apresentar suas razões contrárias às eventuais conclusões acerca de irregularidades 
encontradas por ocasião da auditoria e do parecer que fundamentaram a mencionada 
portaria do Secretário de Estado. 
Demais disto, o perigo da demora reside no risco de dano de difícil reparação advindo do 
descredenciamento e, pois, da impossibilidade de auferir rendimentos com a prestação 
dos mencionados serviços médicos, enquanto aguarda a tutela definitiva. É provável a 
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ocorrência do dano, havendo, efetivamente, uma alteração da situação de fato existente 
ao tempo do surgimento da lide – rescisão do contrato. 
É respeitável o entendimento emitido pela egrégia 1ª Turma deste Tribunal, na AMS 
20.584 - PE, Relator o eminente Juiz Hugo Machado, transcrito na resposta do Governo 
do Estado à apelação (fls. 250), no sentido de que vem sendo admitida a rescisão do 
convênio que credencia clínicas e hospitais à prestação de serviços médicos aos 
segurados da Previdência Social, independentemente de notificação ou intimação prévia. 
Entretanto, apesar de a preocupação com o interesse público dever prevalecer sobre o 
interesse particular da clínica ou hospital, a administração está jungida à obediência aos 
princípios constitucionais. 
Para Hely Lopes Meirelles, “pacífica é, hoje, a tese de que, se a Administração praticou 
ato ilegal, pode anulá-lo por seus próprios meios (STF, Súmula 473). Para a anulação do 
ato ilegal (não confundir com ato inconveniente ou inoportuno, que rende ensejo à 
revogação, e não à anulação) não se exigem formalidades especiais, nem há prazo 
determinado para a invalidação, salvo quando norma legal o fixar expressamente. O 
essencial é que a autoridade que o invalidar demonstre, no devido processo legal, a 
nulidade com que foi praticado”. (In Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros, SP, 18ª 
ed., pp.185-191). 
Especificamente sobre a formalidade do processo de invalidação do ato administrativo, 
ressalta o magistério de Lúcia Valle Figueiredo afirmando que “a forma a ser seguida 
deve ser, em princípio, a mesma do ato invalidando, devido ao paralelismo das formas. É 
preciso anotar que a invalidação dependerá de ato administrativo – declaração unilateral 
de vontade. Tal ato administrativo determinará a invalidação de ato anterior, utilizando-se 
da mesma forma. É dizer, em geral, há o paralelismo de forma, com já assinalado”. (In 
Curso de Direito Administrativo, Malheiros Editora, 2ª ed., p.150). 
Observe-se que a desconstituição dos atos administrativos, apesar de não exigir o rigor 
procedimental, obrigatoriamente, exigirá a instauração do devido processo legal.  
Isto porque todo ato da administração que vise a restringir direito subjetivo já 
concretizado, deve ser precedido de processo administrativo, para que se assegure o 
conhecimento, pelo interessado, dos fatos que levaram à sua prática, possibilitando a 
correção, inclusive pelas vias judiciais, se for o caso, ante o princípio da inafastabilidade 
da tutela jurisdicional, insculpido no art. 5º, XXXV, da CF/88. 
Nesse sentido, se manifestaram a 3ª Turma do TRF – 3ª Região e a 1ª do TRF - 4ª 
Região, verbis: 
“Constitucional. Obtenção de cópias xerográficas de procedimento administrativo. 
Garantia constitucional. 
I – Não pode a autoridade se recusar a fornecer cópia xerográfica de procedimento 
administrativo, do qual resultou o descredenciamento do impetrante junto ao INAMPS. 
II – Garantia constitucional, para defesa de direitos e esclarecimentos de situação. 
III – Provimento que se nega à remessa oficial, para manter a sentença recorrida”. 
(TRF 3ª Região, 3ª Turma, REO 2980-SP, dec. 18.04.90, Relatora Juíza Ana Scartezzini). 
“Constitucional. Administrativo. Descredenciamento de hospital. 
O descredenciamento de hospital para a prestação de serviços contratados pelo INAMPS, 
sem a apuração, no devido processo legal com ampla defesa, dos fatos apontados como 
causadores da rescisão, fere as garantias constitucionais invocadas. Remessa 
improvida”. 
(TRF 4ª Região, 1ª Turma, REO 7665-PR, dec. 01.03.90, Relator Juiz Cal Garcia). 
Face ao exposto, dou provimento à apelação. 
É como voto. 
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APELAÇÃO CÍVEL N. 140.618-PB 
Relator:  O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelada: USINA SANTA MARIA S/A – MASSA FALIDA 
Advogado: DR. GILVAN SIQUEIRA DE SÁ (APDA.) 

EMENTA: 
Embargos à execução fiscal. Massa falida. Multa moratória. Inexigibilidade. 
A multa fiscal moratória constitui pena administrativa e, como tal, não se inclui no crédito 
habilitado em falência (LF, art. 23, parágrafo único, inciso III, e Súmulas 192 e 565 do 
STF). 
Inconstitucionalidade formal do art. 9º do Decreto-Lei 1.893/81, que tratou de matéria 
própria de direito comercial falimentar, reconhecida pelo extinto TFR (Arg. de Inconst. na 
AC 98.597-SP, julg. em 17.09.87). 
Apelação e remessa não providas. 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento à apelação e à remessa, nos termos do relatório e voto 
anexos que passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 10 de junho de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA – Relator 

 RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Trata-se de apelação interposta pela Fazenda 
Nacional contra sentença que julgou procedente em parte embargos à execução fiscal, 
opostos pela Usina Santa Maria – massa falida -, para excluir da execução a parcela 
referente à multa fiscal, ao fundamento de sua inexigibilidade, em se tratando de massa 
falida. 
Requereu a apelante, em preliminar, a redução da condenação em honorários e refutou a 
hipótese de prescrição. No mérito, afirmou que o crédito tributário, objeto da execução, é 
anterior à decretação da falência, sendo devida a multa, nos termos do art. 9º do Decreto-
Lei nº 1.893/81. 
A apelada pugnou pelo não provimento do recurso. 
Sentença sujeita ao reexame necessário. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Rejeito, inicialmente, a preliminar que 
combate alegação de prescrição, por ser matéria que não foi tratada nos autos. No que 
concerne à redução da condenação em verba honorária, além de não se tratar de matéria 
preliminar, não houve sequer condenação nesse sentido pela sentença recorrida. 
Passo a examinar o mérito.  
A Lei de Falências, Decreto-Lei 7.661/45, há muito, estabeleceu que as penas pecuniárias 
por infração das leis penais e administrativas não podem ser reclamadas na falência (art. 
23, par. único, inc. III). 
Este entendimento foi consagrado pelas Súmulas 192 e 565 do Colendo Supremo 
Tribunal Federal, que dispõem: 
“Súmula 192. Não se inclui no crédito habilitado em falência a multa fiscal com efeito de 
pena administrativa”. 
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“Súmula 565. A multa fiscal moratória constitui pena administrativa, não se incluindo no 
crédito habilitado na falência”. 
Sustenta a apelante, porém, que a multa, objeto da execução fiscal, é anterior à 
decretação da falência, sendo exigível, na forma prevista no art. 9º do Decreto-Lei nº 
1.893, de 16.12.81, que reza: 
“Os créditos da Fazenda Nacional decorrentes de multas ou penalidades pecuniárias 
aplicadas, na forma da legislação pertinente, até a data da decretação da falência, 
constituem encargos da massa falida”. 
Todavia, o referido dispositivo legal, está eivado do vício da inconstitucionalidade, por ter 
adentrado matéria própria de direito comercial falimentar, como reconhecido pelo plenário 
do extinto TFR, em voto da lavra do eminente Ministro Carlos Velloso, que se encontra 
assim ementado: 
“Ementa: Constitucional. Comercial. Tributário. Falência. Multas. Inconstitucionalidade 
formal do art. 9º do Decreto-Lei nº 1.893, de 1981. 
I – Uma coisa é estabelecer multas com caráter tributário, o que pode ser veiculado 
através de decreto-lei (CF, art. 55, II); outra é sujeitar a massa falida a essas multas, 
matéria própria do direito comercial falimentar positivo brasileiro, a Lei de Falências, art. 
23, parág. único, III, que proíbe dita sujeição (Súmulas 192 e 565-STF), motivo por que 
não pode o Presidente da República dela dispor, em decreto-lei, porque a tanto não vai a 
sua competência, presente a norma excepcional inscrita no artigo 55 da Constituição. A 
matéria, de direito comercial, é da competência do Congresso Nacional (CF, art. 8º, XVII, 
b). 
II – Inconstitucionalidade formal do artigo 9º do Decreto-Lei nº 1.893, de 1981”. 
(Plenário do TFR, Rel. Min. Carlos Velloso, Argüição de Inconstitucionalidade na AC 
98.597 – SP, julg. em 17.09.87). 
A jurisprudência é dominante no sentido da não inclusão, em falência, da multa fiscal 
moratória, como demonstram os seguintes julgados do eg. STJ: 
“Ementa: Agravo regimental. Desprovimento. Entendimento jurisprudencial pacificado. 
Pacificada a jurisprudência sobre o tema – não se inclui no crédito habilitado em falência 
a multa fiscal moratória – certa a negativa de seguimento ao recurso especial”.(STJ, 
AGRGAG 135055-RS, Rel. Min. Hélio Mosimann, DJ de 13.04.98). 
“Ementa: Tributário e Processual Civil. Embargos à execução fiscal. ICMS. Cobrança de 
multa. Empresa em regime de concordata com posterior declaração de falência. Art. 23, 
parágrafo único, III, do Decreto-Lei n.º 7.661/45. Aplicação. Inteligência das súmulas 192 
e 565 do STF. 
1 – É pacífica a jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal no sentido de 
que não se inclui no crédito habilitado em falência a multa fiscal moratória, por constituir 
pena administrativa (Súmulas 192 e 565 do STF). 
3 – Recurso especial provido”. 
(STJ, 1ª Turma, REsp. 169.727-PR, Rel. Min. José Delgado, julg. em 23.06.98). 
Entendo, dessa forma, não ser cabível a cobrança de multa fiscal moratória, em se 
tratando de massa falida, a teor do disposto na Lei de Falências, assim como nas 
Súmulas 192 e 565 da Suprema Corte. 
Registro, por oportuno, que o colendo STF tem se manifestado favoravelmente à 
recepção da Súmula 565 pela atual Carta Magna: 
“Ementa: Constitucional. Tributário. Massa falida. Multa fiscal com efeito de pena 
administrativa. D.L. n.º 7.661/45, art. 23, III. 
I – Multa fiscal moratória: pena administrativa: sua não inclusão no crédito habilitado em 
falência. Súmula 565-STF, que não foi alterada pela CF/88. 
II – Precedentes do STF. 
III – RE não admitido. Agravo não provido”. 
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(STF, 2ª Turma, AgRg Ag 210874-7-RS, julg. em 25.05.98, v. u., DJU de 26.06.98, p. 5). 
Com essas considerações, nego provimento à apelação e à remessa. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 140.666-CE  
Relator:  O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: BANCO DO BRASIL S.A. 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogados: DRS. ADAIL COLARES TÁVORA E OUTROS (APTE.) E JÚLIO CARNEIRO 
  NETO E OUTROS (APDO.) 

EMENTA: 
Tributário. Contribuição previdenciária. Ajuda-alimentação paga em desacordo com a Lei 
nº 6.321/76. Incidência. Os valores que os empregados recebem para custear a sua 
alimentação, integram o salário de contribuição previdenciária, salvo se decorrem de 
programa regularmente aprovado pelo Ministério do Trabalho e desde que pagos in 
natura. 

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, 22 de abril de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA – Relator 

 RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: O Banco do Brasil S.A. interpôs apelação contra 
sentença proferida pelo MM. Juiz Substituto da Comarca de Porteiras – CE, que julgou 
improcedentes embargos à execução de contribuições previdenciárias incidentes sobre a 
ajuda-alimentação paga aos empregados do apelante entre os anos de 1987 e 1989.  
Argumenta que o pagamento da referida vantagem decorre de acordo coletivo de 
trabalho, que a ela confere nítido caráter indenizatório e natureza não salarial, afastando 
qualquer possibilidade de incidência da contribuição previdenciária. Neste contexto, a 
execução proposta estaria a encobrir verdadeiro atentado à coisa julgada, firmada a partir 
da homologação do dissídio coletivo pelo colendo TST.  
Paralelo a isto, após apontar omissões no título executivo, seja quanto ao valor original do 
débito, seja quanto aos critérios utilizados na apuração dos complementos legais, 
esclarece que, ao contrário do afirmado na sentença, encontrava-se, à época, inscrito no 
Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT, ressaltando que o fato de o auxílio 
haver sido pago em dinheiro, não lhe desvirtuou a natureza ou a finalidade, nem 
comprometeu a execução do Programa. 
Contra-arrazoado o recurso, subiram os autos, vindo-me conclusos por distribuição. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Com o firme propósito de caracterizar a 
não incidência de contribuição previdenciária sobre os valores que despendera com seus 
empregados, a título de ajuda-alimentação, apega-se o apelante ao caráter indenizatório 
e à natureza não salarial do benefício, conforme consignado em acordo coletivo de 
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trabalho, firmado em 1987, nos seguintes termos (fls. 11): 
“Cláusula Terceira – Programa Alimentação. 
A partir de 01.11.87 e até o termo final deste Acordo, o Banco fornecerá a seus 
empregados, a título de ajuda-alimentação, 01 (um) tíquete no valor de Cz$ 100,00 (cem 
cruzados) – reajustado trimestralmente pelo Índice de Preço ao Consumidor – IPC, 
acumulado a partir de setembro/87, para cada dia efetivamente trabalhado. 
Parágrafo Primeiro – De caráter indenizatório e de natureza não salarial, o tíquete será 
utilizado para ressarcimento de despesas com aquisição de alimentos em restaurantes, 
lanchonetes, mercearias e supermercados na forma da regulamentação a ser expedida 
pelo Banco. 
Parágrafo Segundo – Quando utilizado restaurante mantido pelo Banco, a cada tíquete 
corresponderá uma refeição”. 
Com as mesmas características, o benefício foi mantido na cláusula segunda do dissídio 
coletivo subseqüente (fls. 13). 
De logo, impõe-se registrar que, ao contrário do sustentado pelo apelante, os acordos 
celebrados, ainda que devidamente homologados pelo col. TST, estão longe de configurar 
coisa julgada em relação à execução proposta pelo INSS, até porque a autarquia 
previdenciária deles não participou. 
Por outro lado, a não incidência da contribuição previdenciária sobre a ajuda-alimentação 
não haveria de resultar da simples homologação dos acordos coletivos. É que as 
decisões oriundas de dissídios trabalhistas, mesmo quando dotadas de força normativa, 
não se prestam à definição da base de incidência de tributos.  
Na verdade, a exclusão do aludido benefício do salário de contribuição só faz sentido 
enquanto satisfeitos os requisitos delineados, à época, pelo Decreto nº 83.081/79, quando 
dispunha: 
“Art. 41 (...) 
§ 1º. Não integram o salário de contribuição: 
(...) 
c) a parcela in natura recebida pelo empregado de acordo com os programas de 
alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho, nos termos da Lei nº 6.321, de 14 de 
abril de 1976”. 
Esta última, por sua vez, determina: 
“Art. 3º. Não se inclui como salário de contribuição a parcela paga in natura pela empresa, 
nos programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho”. 
No caso em julgamento, até a prolação da sentença recorrida, o embargante, ora 
apelante, não havia logrado comprovar a aprovação dos seus programas de alimentação 
junto ao Ministério do Trabalho. 
Afora isso, confirma que a ajuda-alimentação não era paga in natura, mas creditada 
diretamente na conta corrente dos seus empregados, descumprindo, inclusive, os acordos 
coletivos, que, conforme visto, previam o pagamento em “tíquetes”. 
Nestas circunstâncias, não há como deixar de considerar sobreditos pagamentos como 
salário de contribuição para efeitos previdenciários. 
Por fim, no que tange à formalização do título executivo, tenho por satisfeitas as 
exigências previstas nos parágrafos 5º e 6º do artigo 2º da Lei nº 6.830/80, não 
vislumbrando, outrossim, fato superveniente à sentença que justifique as dúvidas do 
apelante, somente suscitadas nesta instância recursal. 
Com estas considerações, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 151.683-RN 
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Relator:  O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelantes: MARIA DAS DORES DE SOUZA E INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
– INSS 
Apelados: OS MESMOS 
Advogados: DRS. JOSÉ MARIA GAMA DA CÂMARA E OUTRO E VANESSA MIRNA 
  BARBOSA GUEDES TAVA E  OUTROS 

EMENTA: 
Previdenciário. Pensão por morte. Pessoa designada do sexo feminino. Leis nºs 3.807/60 
e 8.213/91. Ato jurídico perfeito e direito adquirido. Honorários advocatícios que devem 
ser fixados em 10% sobre o valor da condenação. Apelação da autora provida e apelação 
do INSS 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, dar 
provimento à apelação da parte autora e negar provimento à apelação do INSS e à 
remessa oficial, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 3 de agosto de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES – Relator 

RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurge-se a autora contra sentença que julgou 
procedente o pedido, para reconhecer o direito à pensão deixada por falecido segurado, 
considerando-a devida desde a data da ocorrência do óbito. 
Alega, em resumo, o direito aos honorários advocatícios com base em 10% sobre o valor 
da condenação. 
Também recorre o INSS, alegando, em resumo, a inexistência de direito à pensão por 
morte de segurado inscrito como dependente antes da edição da Lei nº 8.213/91, pois a 
figura da pessoa designada não mais existe no ordenamento da Previdência Social, não 
havendo fonte de custeio para a concessão e manutenção do benefício pleiteado. 
É o relatório. Peço dia para julgamento. 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Trata-se de inscrição junto à Previdência 
Social, na condição de pessoa designada do sexo feminino maior de 21 anos e menor de 
60 anos de idade, antes do advento da Lei nº 8.213/91, em conformidade com o que 
dispunha a Lei nº 3.807/60. 
Na época da edição da Lei nº 8.213/91, que fixou a idade de menos de 21 anos ou mais 
de 60 anos de idade para a pessoa designada, a autora já havia sido inscrita junto ao 
INSS. Nesse caso, não se deve levar em consideração a data em que ocorreu o óbito, 
pois o direito à condição de pessoa designada se verificou desde o dia em que foi feita a 
inscrição. Ainda que o falecimento do segurado tenha se verificado posteriormente a essa 
data, tem-se como devida a concessão da pensão por morte, não podendo lei posterior 
modificar essa situação, sob pena de afronta ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido. 
Os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre o valor da condenação, 
para que se cumpra o previsto no § 3º do art. 20 do CPC. 
Por essas razões, dou provimento à apelação da autora e nego provimento à apelação do 
INSS e à remessa oficial. 
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APELAÇÃO CÍVEL N. 158.278-RN 
Relator:  O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelantes: AÉCIO VASCONCELOS RODRIGUES FREIRE E OUTROS 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DRS. ARMANDO JOSÉ FERNANDES E OUTRO (APTES.) 

EMENTA: 
Processual Civil. Sentença sujeita a reexame que se efetivou neste Tribunal. Intimação 
pessoal do acórdão que poderia dar lugar a eventual interposição de recurso 
extraordinário ou especial. Opção por posteriores embargos à execução em matéria 
definida pela orientação dominante do Supremo Tribunal Federal (contagem de tempo de 
serviço de antigos servidores celetistas para fins de anuênios). Improcedência dos 
embargos. Apelação provida. 

ACÓRDÃO 
 Vistos, relatados e examinados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar 
provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 10 de agosto de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 

RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Os apelantes impugnam sentença que acolheu 
embargos à execução por título judicial. Alegam, em resumo, que a remessa oficial fora 
julgada por esta Segunda Turma e, ainda que intimada a União mediante publicação do 
acórdão no Diário da Justiça, fora cientificada pessoalmente em 6 de julho de 1995, 
preferindo a oposição de embargos à interposição de recurso especial. 
Contra-razões pelo improvimento. 
Dispensei revisão por se tratar de matéria predominantemente de direito. 
É o relatório. 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A sentença proferida contra a União, 
em ação relativa à contagem do tempo de serviço como celetista, anterior à passagem do 
servidor ao regime estatutário, para efeito da percepção de anuênios, foi reexaminada por 
esta Turma, daí a inexistência do óbice à sua execução, previsto no art. 475, CPC.  
 Quanto ao trânsito em julgado, ainda que não houvesse ocorrido após o transcurso, in 
albis, do prazo para recurso especial ou extraordinário, com a publicação do acórdão no 
Diário da Justiça, que se deu no momento em que a Procuradoria da União teve vista dos 
autos e não se socorreu da via recursal excepcional, preferindo reservar-se para opor 
embargos à execução. 
Trata-se de matéria pacificada pela orientação reiterada e uníssona do Supremo Tribunal 
Federal. Configuraria extrema injustiça anular agora a execução para que a executada, 
favorecida pela interpretação extensiva e formalista das medidas provisórias que 
favoreceram a Advocacia Geral da União, no período que precedeu a sua implantação, 
retomasse o caminho do recurso extraordinário, quando a nova redação do art. 557 do 
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Código de Processo Civil já o tranca ante matéria definida pela orientação dominante dos 
tribunais superiores. 
Por essas razões, dou provimento ao apelo, para julgar improcedentes os embargos, com 
inversão do ônus de sucumbência. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 160.055-RN 
Relator:  O SR. JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE 
Apelante: RAYMUNDO LUIZ AMARAL 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogados: DRS. JOSÉ MARIA GAMA DA CÂMARA E OUTROS (APTE.) E 
  VANESSA MIRNA BARBOSA GUEDES TAVA  E OUTROS (APDO.) 

EMENTA: 
Previdenciário. Reconhecimento de tempo de serviço. Vínculo familiar. Atividade urbana. 
Razoável prova material. Possibilidade. 
- As anotações em carteira de trabalho, não infirmadas por prova em contrário, prestam-
se como prova hábil ao reconhecimento do tempo de serviço. 
- É razoável, também, que se admita como início de prova documental a declaração 
expedida pelo ex-empregador. Precedentes. 
- Princípio do livre convencimento do juiz (art. 131/CPC). 
- Não há, pois, como se admitir que o vínculo de parentesco, seja qual for o seu grau, 
desnature a relação de trabalho legitimamente reconhecida perante as normas que 
emanam do direito laboral.  
 - Comprovada a relação de emprego mediante prova material idônea e não contraditada, 
reconhecido deve ser o tempo de serviço, para os devidos fins de direito, inclusive 
previdenciários. 
- Apelação provida. 

ACÓRDÃO 
 Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, dar provimento à 
apelação, na forma do relatório, voto e notas taquigráficas constantes dos autos, que 
ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 10 de junho 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 pedido de reconhecimento de tempo de serviço, prestado no 
período de 05 de junho/62 a 31 de julho/66, a fim de que o percentual incidente sobre o 
salário-de-benefício do autor seja elevado a 94% em substituição ao percentual de 70%, 
fixado quando da concessão do benefício. 
Considerou o MM. Juiz a quo, que a prova apresentada, qual seja a anotação na carteira 
de trabalho do trabalho do autor, apesar de suficiente para comprovação de tempo de 
serviço, in casu, mostra-se inidônea, em face do vínculo de parentesco existente entre o 
autor e seu ex- empregador. 
Apelou o autor, alegando, em suma, a inexistência de proibição à prestação de serviço 
entre pai e filho e a validade da anotação na carteira de trabalho como prova para o 
reconhecimento de tempo de serviço, nos termos do Decreto nº 83.080/79. 
Devidamente processado o recurso, subiram os autos a este Tribunal. 
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Dispensada a revisão (art. 3º, IX, do Regimento Interno do Tribunal Regional Federal da 
5ª Região). 
É o relatório. 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE (Relator): Pleiteia o requerente o 
reconhecimento do lapso temporal durante o qual afirma haver trabalhado na firma 
Amaral & Filho Ltda. 
O MM. Juiz a quo julgou improcedente o pedido, por entender que o serviço prestado 
perante o genitor do autor demanda produção mais rigorosa de provas, considerando, 
assim, insuficiente a anotação na carteira de trabalho do autor; admite, porém, que tal 
prova seria suficiente para comprovação de tempo de serviço, nos casos em que inexiste 
o vínculo familiar. 
Primeiramente, cumpre reconhecer, em princípio, a força probante da documentação que 
instrui os autos. 
Constato, além da mencionada prova, a existência nos autos de documentos outros que 
se bastam como supedâneo à pretensão deduzida em juízo. 
O primeiro deles é a declaração do ex-empregador do requerente (fls. 30) de que o autor 
efetivamente exerceu, no período alegado, a atividade em seu estabelecimento comercial. 
Tal declaração, conforme a jurisprudência, vem sendo considerada como início de prova 
material, como se vê do julgado transcrito abaixo, baseado em precedentes de outros 
TRF’s e do colendo STJ: 
“Previdenciário e Processual Civil. Ação declaratória de tempo de serviço para fins 
previdenciários. Competência da Justiça Federal para o exame da controvérsia. Início 
razoável de prova material. Validade da prova testemunhal. 
(...)  
- Declaração expedida pelo próprio ex-empregador do segurado vale como início razoável 
de prova documental, ainda mais quando corroborada pela prova testemunhal produzida. 
Precedentes jurisprudenciais dos egrégios TRF’s e do STJ.  
(AC nº 109.538-RN, Rel. Juiz Manoel Ehrardt, julg. 07.08.97, DJU 27.10.97, p. 090010). 
Encontra-se, ainda, acostada aos autos cópia da alteração do contrato social da 
mencionada firma, quando passou o autor à condição de sócio, devidamente registrada 
na junta comercial. 
Ressalte-se, outrossim, que os documentos mencionados não foram em nada 
contraditados pelo INSS, que se limitou a impugnar a própria legitimidade do cômputo do 
tempo de serviço. 
A jurisprudência, pois, vem admitindo a validade das provas produzidas, quando estas 
constituem meio idôneo e hábil ao convencimento dos fatos alegados, tendo em vista, 
sobretudo, o princípio do livre convencimento, adotado em nosso ordenamento através do 
art. 131 do Código de Processo Civil, pelo qual o juiz tem liberdade no exame das provas 
para formar o seu convencimento, desde que baseado em elementos probatórios 
constantes dos autos. 
Nesse sentido, faço referência, dentre vários julgados, aos quais restaram assim 
ementados: 
“Previdenciário. Aposentadoria rural por idade. Art. 201, I. Requisitos. Nulidade da 
sentença. Inobservância. Prova documental. Período de carência. Inexigibilidade. Súmula 
nº 71 – extinto TFR. Indexação pelo salário mínimo. Inaplicabilidade. Aplicação da Lei nº 
6.899/81. Indexação de índices contemporâneos. Juros de mora. Termo inicial. Natureza 
alimentar. Devidos desde o débito. 
1. Não há que falar-se em nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa 
quando o destinatário da prova entender suficientemente demonstrados os fatos e 
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dispensar a ouvida do depoimento pessoal requerida pela parte ex adversa. 2. Provam-se 
os fatos controvertidos, relevantes e os fatos determinados, e a existência de tais fatos 
jamais pode ser relegada, devendo ser apurados por qualquer meio de prova permitido, 
desde que lícito, uma vez que a lei não fixa hierarquia entre os meios de prova. 
3. Inexistindo nos autos, quanto aos documentos apresentados, qualquer incidente de sua 
falsidade, nem mera alegação, indícios de que a prova documental tenha sido obtida por 
erro, dolo ou coação, nem tampouco notícia de pedido de desentranhamento do 
documento, e verificando que a mesma foi produzida nos exatos termos permitidos pela 
legislação vigente à época de seu requerimento, empresta-se validade a tal prova. 
(AC nº 141614/CE, Rel. Juiz Petrucio Ferreíra, julg. 15/09/98, publ. 04/12/98, DJ, p. 
001160). 
“Previdenciário e Processo Civil. Tempo de serviço. Reconhecimento para fins 
previdenciários. Ação declaratória e ação condenatória. Possibilidade. Prova testemunhal. 
Comprovação inequívoca da atividade laboral exercida.  
1. A doutrina e a jurisprudência vêm aceitando a cumulação de ação declaratória com 
outras ações, como a ação condenatória. 
2. Tempo de serviço rural prestado em regime de economia familiar. Reconhecimento da 
ocorrência do fato e de suas conseqüências jurídicas, inclusive para fins previdencíários, 
face às provas documental e testemunhal produzidas e não infirmadas.  
3. A possibilidade da comprovação dos fatos por prova testemunhal idônea: ‘Prova, 
objetivamente, é tudo quanto nos possa convencer da certeza de um fato’. (Gabriel de 
Resende, apud Jonatas Milhomens). 
4. Preliminar rejeitada. Apelação improvida”.  
 (AC 121.713/CE, Rel. Juíza Germana Moraes. Julg. 25.09.97. Publ. DJU 03.11.97, p. 
92.822). 
Por último, resta abordar sobre o óbice, na ótica da decisão recorrida, ao cômputo do 
tempo de serviço do autor, consubstanciado na relação de parentesco entre empregador 
e empregado. 
A meu ver, não é razoável desprezar a força probante dos elementos apontados, tão-
somente pela existência do vínculo familiar do autor com o ex-empregador. Tal implicaria 
em um juízo meramente subjetivista, que daria azo a inúmeras injustiças, vez que, em 
casos idênticos, teríamos o reconhecimento do tempo de serviço, em face, inclusive, das 
mesmas provas apresentadas, o que afrontaria, em última instância, o princípio da 
isonomia. 
Não há, pois, como se admitir que o vínculo de parentesco, seja qual for o seu grau, 
desnature a relação de trabalho legitimamente reconhecida perante as normas que 
emanam do direito laboral. 
Considero, assim, comprovado o tempo de serviço do autor em face das provas 
documentais apresentadas nos presentes autos. 
Faz jus, portanto, o autor à elevação do percentual incidente sobre o seu salário-de-
benefício, utilizado no cômputo da RMI de sua aposentadoria por tempo de serviço, para 
94% (noventa e quatro por cento), conforme o artigo 53, II, da Lei 8.213/91, pois, aos seus 
30 anos, 07 meses e 05 dias de serviço (fls. 11), deve ser somado o período 
compreendido entre 05 de junho/62 e 31 de julho/66 (fls. 15). 
Ante o exposto, dou provimento à apelação, reconhecendo o tempo de serviço do autor 
prestado à firma Amaral & Filhos Ltda. , a fim de que produza os devidos fins de direito, 
inclusive previdenciários, nos termos da inicial. 
Honorários advocatícios a cargo da autarquia-ré, que fixo em 10% (dez por cento) do 
valor da causa. 
É como voto. 
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APELAÇÃO CÍVEL N. 160.644-SE 
Relator:  O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: SINDIPREV/SE – SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE, 
  TRABALHO E PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SERGIPE 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS 
Advogados: DRS. HENRI CLAY SANTOS ANDRADE E OUTROS (APTE.) E IARA 
  MARIA GONÇALVES GÓIS E OUTROS (APDO.) 

EMENTA: 
Administrativo. Concurso público. A indicação, no edital, de padrão superior ao inicial da 
carreira, para nomeação de candidatos aprovados, é irrelevante, pois não poderia 
prevalecer ante os termos da Lei 8.460/92 e tabelas anexas. O edital regula “o prazo de 
validade do concurso e as condições de sua realização” (Lei 8.112/90), e não a forma da 
investidura, que deve obedecer ao sistema de carreira (Lei 8.112/90, art. 10, e seu 
parágrafo único). Apelo improvido. 

ACÓRDÃO 
 Vistos, relatados e examinados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e 
notas taquigráficas, que integram o presente.  
 Custas, como de lei.  
Recife, 24 de agosto de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES – Relator 

RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: A sentença impugnada, da lavra do MM. Juiz 
Federal Ricardo César Mandarino Barretto, está assim ementada: 
“Administrativo. Ação ordinária. Nomeação de candidato aprovado em concurso para a 
classe inicial da carreira, diferentemente do que previa o edital para a classe mais 
avançada. Legalidade do ato administrativo que alterou as regras do edital, após as 
inscrições, porque o provimento dos cargos públicos, na forma de nomeação, é, sempre, 
na classe inicial da carreira. Ação improcedente”. 
Alega o apelante, em resumo, que os concorrentes classificados no concurso têm direito à 
nomeação para o padrão previsto no edital, acentuando que a Lei 8.460/92, invocada pela 
Portaria 2.343/94, não estabelece que a nomeação deve ser feita em desacordo com o 
edital do certame.  
Contra-razões pelo improvimento. 
Dispensei revisão por se tratar de matéria predominantemente de direito. 
É o relatório. 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A alegada indicação, no edital, de 
padrão superior à classe inicial é absolutamente irrelevante para aferir a validade do ato 
de nomeação. Naquele, definem-se, segundo o disposto no § 1º do art. 11 da Lei 
8.112/90, “o prazo de validade do concurso e as condições de sua realização”. Para a 
nomeação devem ser observados, além da ordem de classificação no concurso, os 
requisitos legais específicos, inclusive aqueles referentes ao sistema de carreira (Lei 
8.112/90, art. 10 e seu parágrafo único). 
A Administração Pública poderia e, mais, deveria corrigir, como o fez, o anúncio do edital 
de que as nomeações far-se-iam para classe superior à inicial. Às classes superiores 
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ascendem os servidores mediante promoção. 
Por essas razões, nego provimento ao apelo. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 163.578-CE 
Relator:  O SR. JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO (CONVOCADO) 
Apelante: FRANCISCO SANCHO DE LIMA CAVALCANTI 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogado: DR. JOSÉ CLÁUDIO MEDINA (APTE.) 

EMENTA: 
Militar. Pedido de reengajamento. Indeferimento. Punição disciplinar. Ato discricionário. 
É da competência da Administração dispor sobre pedido de reengajamento de militar. 
No presente caso, afastado o militar após sua punição disciplinar, não pode a 
competência administrativa para a prática do ato que rejeitou o seu reengajamento ser 
transferida para o Judiciário. 
Apelo improvido. 

ACÓRDÃO 
 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 163.578-CE, em que são 
partes as acima mencionadas, acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 
5ª Região, à unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e notas 
taquigráficas constantes destes autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 12 de agosto de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO – Relator Convocado 

RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO: Francisco Sancho de Lima Cavalcanti 
ajuizou ação contra a União, a fim de obter a anulação do ato de seu licenciamento do 
Exército. 
Sustentou o autor haver ingressado no Exército em 1985, havendo prestado o serviço 
militar obrigatório como soldado. Após realizar curso da Escola de Sargentos de Minas 
Gerais, serviu em Marabá/PA, na condição de sargento. Posteriormente foi transferido 
para Fortaleza/CE, onde sofreu punição disciplinar, não sendo mais reengajado. 
Qualificou a punição recebida como “exasperada e arbitrária”, ao tempo em que 
considerou ilegítimo (incompetente) o processo administrativo que concluiu pelo 
indeferimento do seu pedido de reengajamento. 
A União contestou às fls., quando alegou que, após a punição aplicada ao demandante, o 
seu pedido de reengajamento – periodicamente formulado, de acordo com normas 
próprias – fora rejeitado. 
Ao final, o MM. Juiz a quo pronunciou-se pela improcedência do pleito. Irresignado, apela 
o autor, pugnando pela reforma da sentença. 
É o relatório. 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO (Relator Convocado): Apela o autor no 
sentido de que seja a decisão monocrática reformada à consideração de que o fato 
narrado no ato punitivo disciplinar que lhe fora aplicado, de fls. 37, faz referência à prática 
de vários ilícitos de natureza militar praticados pelo autor e que não poderia a 
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Administração Militar ter a iniciativa punitiva dos fatos, posto serem crimes da 
competência exclusiva do Poder Judiciário. 
Consta dos presentes autos, às fls. 37, em trecho do Boletim Interno nº 216, de 23.11.93, 
que o demandante recebera, enquanto militar, a seguinte punição do seu Comando 
Superior: 
“O 3º Sargento, Francisco Sancho de Lima Cavalcanti, da Bra.Cmdo, por ter, 
premeditadamente, utilizado-se da carteira de identidade de um outro militar, executando 
compras no comércio de Marabá, no nome deste, sem o correspondente pagamento, e, 
após ser descoberto, tentando descaracterizar a irregularidade de seus atos, dificultando 
as investigações policiais, utilizando-se do anonimato e faltando com a verdade, violando, 
com sua atitude, os princípios da lealdade e honestidade, preceitos da ética e do 
pundonor militar, comprometendo, em alto grau, a imagem da Instituição, demonstrando 
com isso um grave desvio de conduta, de caráter e de responsabilidade, constituindo-se 
um péssimo exemplo para seus pares e subordinados (Wr 1, 2 e 37 do Anexo I e Nr 2 do 
art. 13, com a agravante do Nr 2 do art. 18 e atenuante do Nr 1 do art. 17, tudo do RDE, 
transgressão grave), fica preso por 30 dias, sendo os 05 (cinco) primeiros dias de prisão 
EM SEPARADO, ingressa no “comportamento mau”. Deverá ser posto em liberdade no 
dia 29 de dezembro do corrente ano”. 
Da análise dos autos, verifica-se que a União, ao contestar, defendeu a improcedência do 
pleito do autor com base nos seguintes argumentos, extraídos das informações prestadas 
pelo Comandante da 10ª Região Militar: 
“5. A praça concursada, como é o caso do impetrante da presente ação, tinha pleno 
conhecimento de sua situação dentro da caserna. Sabia que, apesar do concurso, a cada 
02 (dois) anos deveria submeter-se a conceitos e atender requisitos para ter renovado 
seu reengajamento, até completar 10 (dez) anos, quando então atingiria sua estabilidade. 
Devia, pois, ter tido comportamento exemplar, baseado em princípios éticos e morais, 
para prosseguir com a tão promissora carreira, como pode se depreender do 
Regulamento da Lei do Serviço Militar: Decreto nº 57.654, de 20 de janeiro de 1966. 
Art. 129. O engajamento e o reengajamento serão concedidos, pela autoridade 
competente, às praças de qualquer grau da hierarquia militar, que o requererem dentro 
das exigências estabelecidas neste Regulamento e dos prazos e condições fixados pelo 
Ministério da Guerra, Marinha e Aeronáutica. 
Art. 130. Para a concessão do engajamento e do reengajamento devem ser realizadas as 
exigências seguintes: 
1) Incluirem-se os mesmos nas percentagens fixadas, periodicamente, pelos Ministérios 
Militares. 
2) Haver conveniência para o Ministério interessado. 
3) Satisfazerem os requerentes as seguintes condições: 
a) boa formação moral; 
b) robustez física; 
c) comprovada capacidade de trabalho; 
d) boa conduta civil e militar. 
O cerne da questão, nos presentes autos, gira em torno do indeferimento do pedido de 
reengajamento do autor-militar. Consignou o demandante o seu inconformismo pelo fato 
de entender que não caberia à Administração Militar tomar para si a iniciativa punitiva dos 
fatos, posto entender serem os crimes descritos da competência exclusiva do Poder 
Judiciário. 
Como bem assentou o Julgador monocrático no seu decisum, ao Comando Militar – e 
somente a ele – caberia dispor sobre o pedido de reengajamento do militar. Dúvida não 
há de que a competência administrativa na prática do ato discricionário não pode ser 
transferida para o Judiciário. 
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Por todo o exposto, nego provimento ao apelo. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 164.585-RN 
Relator:  O SR. JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO (CONVOCADO) 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS 
Apelada: ALCILENE NÚBIA DA SILVA 
Advogados: DRS. VANESSA MIRNA BARBOSA GUEDES TAVA E OUTROS 
  (APTE.) E KENNEDY DE ALMEIDA MAGALHÃES (APDA.) 

EMENTA: 
Previdenciário. Pensão por morte. Dependente designado durante a vigência da Lei 
8.213/91. Direito adquirido ao recebimento do benefício. 
- A vigência da Lei 9.032/95, à época da morte da segurada, suprimindo a figura da 
designação, não impede a percepção do benefício, uma vez que os requisitos para a 
concessão de tal benefício se acham reconhecidos com a Lei 8.213/91, que admitia a 
designação.  
- A lei revogadora não possui efeitos retroativos, ou seja, é inaplicável o novo dispositivo a 
situações já consolidadas. 
- Apelação e remessa oficial, tida como interposta, improvidas. 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 164.585-RN, em que são 
partes as acima mencionadas, acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 
5ª Região, à unanimidade, negar provimento ao apelo e à remessa oficial, tida como 
interposta, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam 
fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 12 de agosto de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO – Relator Convocado 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO: Trata-se de apelação do INSS em ação 
ordinária proposta por Alcilene Núbia da Silva, assistida por Gerôncia Rodrigues da Silva, 
visando à percepção de pensão por morte de Lúcia Rodrigues da Silva, com base na 
designação por dependência econômica em relação à falecida. 
Alega a autarquia apelante que a inscrição da autora como beneficiária, com fulcro na Lei 
nº 8.213/91, constitui simples expectativa de direito e que o fato gerador do benefício seria 
o óbito da segurada, que ocorreu na vigência da Lei 9.032/95, a qual revogou a 
possibilidade da designação reclamada. 
Após contra-razões, subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos por distribuição. 
Peço a inclusão do feito na pauta de julgamento. 
É o relatório. 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO (Relator Convocado): Apela o INSS da 
decisão do MM. Juízo monocrático que julgou procedente o pedido da autora, no sentido 
de receber o benefício de pensão por morte pautada na designação realizada à época da 
vigência da Lei 8.213/91. 
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O deslinde da controvérsia resume-se em saber se com a entrada em vigor da Lei 
9.032/95, que revogou a figura da designação prevista no art. 16 da Lei 8.213/91, teria a 
demandante – na qualidade de menor designada – direito a receber a pensão pleiteada 
em razão do óbito da segurada ter ocorrido na vigência da nova lei. 
Entendo que a lei revogadora não possui efeitos retroativos, ou seja, é inaplicável o novo 
dispositivo a situações já consolidadas. Assim, mesmo com a ocorrência do falecimento 
da segurada em data posterior ao advento da já mencionada lei, tem-se como devida a 
pensão por morte, uma vez que os requisitos para a concessão de tal benefício se acham 
reconhecidos. 
Neste mesmo sentido se posicionaram os MM. Juízes desta Corte José Maria Lucena (AC 
112796/RN, de 22.05.97) e Araken Mariz (MS 60421/PB, de 10.12.98), in verbis: 
“Previdenciário. Pensão por morte. Dependente designado durante a vigência da Lei 
8.213/91. Recebimento do benefício. Direito. 
- Não obstante o advento da Lei 9.032/95, que suprimiu a figura do dependente 
designado, não há como se negar o direito da ora apelante de receber o benefício de 
pensão por morte, uma vez que sua designação tornou-se perfeita e acabada quando da 
vigência da Lei 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. 
- Apelação provida. Sentença reformada”. 
“Previdenciário. Mandado de segurança. Pensão por morte. Dependente designado. 
Designação anterior à Lei 9.032/95. Direito adquirido. 
- Embora a Lei 9.032/95 tenha revogado a figura do dependente designado, não há como 
negar o direito da parte autora à percepção da pensão por morte, uma vez que o ato da 
designação se tornou perfeito e acabado sob a égide da Lei 8.213/91, que permitia tal 
designação. 
- Não pode a lei nova atingir situação validamente constituída na vigência da lei anterior, 
sob a pena de malferir o direito adquirido. 
- Remessa oficial e apelação improvida”. 
Por tais fundamentos, nego provimento à apelação e à remessa oficial. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 165.663-RN 
Relator:  O SR. JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO (CONVOCADO) 
Apelantes: AMANDA NAZARÉ PINHO DO ROSÁRIO E OUTROS 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogada: DRA. MARIA LÚCIA CAVALCANTI JALES SOARES (APTES.) 

EMENTA: 
Administrativo. Constitucional. Licença-prêmio por assiduidade. Art. 87, Lei 8.112/90. 
- A MP 1.522/96, não convertida em lei no prazo de trinta dias, não revogou o art. 87 da 
Lei 8.112/90, mas apenas suspendeu sua eficácia, não podendo obstacularizar um direito 
adquirido pelo servidor, uma vez que as reedições sucessivas de medidas provisórias, 
não convertidas em lei, não tem o condão de alterar o diploma legislativo anterior 
conflitante. 
- Reconhecimento do tempo de serviço para licença-prêmio por assiduidade devido ao 
interstício legal completado antes do advento da Lei 9.527/97. 
- Apelação provida. 
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ACÓRDÃO 
 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 165663-RN, em que são 
partes as acima mencionadas, acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 
5ª Região, à unanimidade, dar provimento ao apelo, nos termos do relatório e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 12 de agosto de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO – Relator Convocado 

RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO: Trata-se de apelação da r. sentença que, 
nos autos de ação ordinária proposta por Amanda Nazaré Pinho do Rosário e outros 
contra a União Federal, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, não 
reconhecendo o direito do autor à concessão de licença-prêmio por assiduidade, com 
fundamento na proibição contida na MP 1.522/96 e suas reedições, posteriormente 
convertida na Lei nº 9.527/97. 
Subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos por distribuição. 
Peço a inclusão do feito em pauta. 
É o relatório. 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO (Relator Convocado): O Plenário desta Corte 
vem decidindo que a reedição de medida provisória não convalida os efeitos da MP 
anterior, não convertida em lei, por força do disposto no art. 62, parágrafo único, da 
Constituição Federal. 
Comungo da decisão do Exmo. Juiz Castro Meira, ao proferir seu voto no Mandado de 
Segurança nº 63049-PB, julgado em 05.08.97, publicado no DJ em 04.09.98. 
“Na verdade, as medidas provisórias, como instrumentos legislativos excepcionais, 
porquanto egressos do Poder Executivo, somente autorizado a editá-las em casos de 
urgência e relevância, tiveram seu âmbito de atuação claramente limitado pela 
Constituição Federal. E, além dos limites relativos às circunstâncias que autorizam o seu 
uso (relevância e urgência), cifrou o constituinte severo limite temporal, prescrevendo a 
perda da eficácia das MPs não expressamente aprovadas pelo Congresso e convertidas 
em lei. 
Este foi o posicionamento unânime do Plenário do Supremo Tribunal Federal ao apreciar 
a ADIN nº 293-DF, Relator o Ministro Celso de Mello, conforme se verifica da seguinte 
ementa: 
‘Ação direta de inconstitucionalidade. Medida Provisória nº 190. Perda de eficácia por falta 
de apreciação oportuna pelo Congresso Nacional (CF, art. 62, parágrafo único). 
- A medida provisória constitui espécie normativa juridicamente instável. Esse ato estatal 
dispõe, em função das notas de transitoriedade e precariedade que o qualificam, de 
eficácia temporal limitada, na medida em que, não convertida em lei, despoja-se, desde o 
momento de sua edição, da aptidão para inovar o ordenamento positivo. 
- A perda retroativa de eficácia jurídica da medida provisória ocorre tanto na hipótese de 
explícita rejeição do projeto em sua conversão em lei quanto no caso de ausência de 
deliberação parlamentar no prazo constitucional de trinta (30) dias’. 
(DJU 18.06.93). 
A MP 1.522, de 11.10.1996, foi reeditada inúmeras vezes, vindo somente em 10.12.1997 
a ser convertida em lei, a de nº 9.527/97, muito tempo após, entretanto, a data em que 
completaram os impetrantes o interstício legal exigido para fruição do benefício”. 
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Diante do exposto, dou provimento ao apelo, reconhecendo o direito dos autores à 
contagem do tempo de serviço para efeitos de concessão de licença-prêmio, nos termos 
do art. 87 da Lei 8.112/90, afastando a aplicação da MP 1.522/96 e suas reedições, uma 
vez que os autores obtiveram seu direito antes da edição da Lei 9.527/97. Condeno ainda 
a ré ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor da causa. 
É como voto.  
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 167.595-RN 
Relator:  O SR. JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO 
Apelante: CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA/RIO GRANDE DO NORTE – CRF/RN 
Apelada: SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-SOCIAL DE AFONSO BEZERRA 
Advogados: DRS. SÔNIA MARIA DE ARAÚJO CORREIA E OUTROS (APTE.) 
  E ABRAHÃO LINCOLN BEZERRA DANTAS (APDA.) 

EMENTA: 
Embargos à execução. Ente hospitalar. Clínica. Assistência médico-social. CRF. 
Vinculação a órgão fiscalizador. Art. 1º da Lei nº 6.839/80. 
- Deve haver coincidência entre a atividade básica realizada pelo estabelecimento e a 
profissão fiscalizável pelo Conselho respectivo. 
- Apelação improvida. 

ACÓRDÃO 
 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº -167.595-RN, em que são 
partes as acima mencionadas, acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 
5ª Região, à unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 12 de agosto de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO – Relator Convocado 

RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO: A Sociedade de Assistência Médico-Social 
de Afonso Bezerra propôs embargos à execução promovida pelo CRF/RN – Conselho 
Regional de Farmácia/ Rio Grande do Norte, para cobrança das anuidades referentes aos 
anos de 1997 a 1999. 
O MM. Juiz a quo julgou o pedido procedente. Inconformado, apela o CRF – Conselho 
Regional de Farmácia. 
Após contra-razões, subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos por distribuição. 
Peço a inclusão do feito em pauta. 
É o relatório. 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO (Relator Convocado): Cuida-se de apelação 
de sentença que julgou procedentes os embargos opostos à execução, promovida pelo 
CRF/RN, determinando a desconstituição do título executivo referente ao pagamento das 
anuidades de 1997, 1998 e 1999, bem como o levantamento da penhora realizada. 
O cerne da presente demanda gira em torno do fato de que o Conselho Regional de 
Farmácia, considerando que a embargante possui uma farmácia, entende que lhe é 
imputada a fiscalização da mesma, pelo que cobra-lhe o pagamento das anuidades já 
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referidas. 
Acontece que a embargante é entidade voltada para a prestação de serviços de 
assistência médico-social, com amparo hospitalar e de apoio à maternidade e à infância, 
a qual possui uma farmácia de manipulação de remédios para serem utilizados em seus 
pacientes, tendo como atividade principal a medicina e não a comercialização de 
remédios. 
O exeqüente é responsável pela fiscalização dos profissionais liberais que atuam em 
farmácia e não em clínica e/ou hospital-maternidade, onde são desempenhadas 
atividades da medicina. Caberia, neste caso, a fiscalização ao Conselho Regional de 
Medicina e não ao Conselho Regional de Farmácia. 
Dispõe a Lei nº 6.839/80, em seu artigo 1º: 
“Art. 1º. O registro de empresas e a anotação dos profissionais legalmente habilitados, 
delas encarregados, serão obrigatórios nas entidades competentes para a fiscalização do 
exercício das diversas profissões, em razão da atividade básica ou em relação àquela 
pela qual prestem serviços a terceiros”. 
Pelo exposto acima, entendo que deve haver coincidência entre a atividade realizada pelo 
estabelecimento e a profissão fiscalizável pelo Conselho. No caso em tela, a atividade 
desenvolvida pela embargante não é vinculada ao CRF, mas sim ao CRM. 
Transcrevo trecho da sentença da lavra do MM. Juiz a quo, ora recorrida, in verbis: 
“Desta forma, impera-se do exposto a desnecessidade da embargante de estar inscrita 
junto ao embargado, que é órgão fiscalizador de empresas que têm a atividade 
farmacêutica como atividade-fim e não atividade-meio, não podendo, portanto, responder 
pelas obrigações decorrentes desta inscrição como no caso das anualidades. 
Assim, não sendo obrigado à embargante inscrever-se junto ao Conselho Regional de 
Farmácia e sim ao Conselho Regional de Medicina, em razão de sua atividade básica, 
resta sem qualquer força executiva a Certidão de Dívida Ativa acostada aos autos do 
processo de execução nº 140/98”. 
Diante do exposto, sem maiores considerações, por desnecessárias, nego provimento ao 
apelo, mantendo a sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 169.128-CE 
Relator:  O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Apelada: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 
Advogados: DRS. VLÁDIA PAIXÃO PORTELA E OUTROS (APTE.) E ARLETE 
  APARECIDA AMENT DAMASCENO (APDA.) 

EMENTA: 
Administrativo. Ação ordinária. Saque na conta vinculada do FGTS. Pagamento parcial de 
prestação vencida de financiamento da casa própria feito diretamente à construtora. 
Preenchimento dos requisitos exigidos. Exegese da Lei n.º 8.036/90, Decreto n.º 
99.684/90 e Circular 89 CEF, de 19.02.97. 
1. Havendo demonstração do preenchimento das condições exigidas pelo art. 20, inciso 
VII, a e b, da Lei 8.036/90, e art. 35, inciso VII, a e b, do Decreto 99.684/90, deve ser 
autorizada a liberação dos recursos do FGTS para aquisição da casa própria.  
2. Apelação improvida. 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à 
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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, 26 de agosto de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Cuida-se de apelação interposta pela Caixa 
Econômica Federal contra sentença prolatada pelo MM. Juiz Federal Substituto da 3ª 
Vara - CE, que julgou procedente a ação ajuizada contra a apelante por Hedelita Nogueira 
Vieira, objetivando a liberação de recursos do FGTS para pagamento parcial de prestação 
para a aquisição de casa própria financiada diretamente com a construtora. 
A apelante sustenta, em síntese, que a autora, ora apelada, não provou as condições 
necessárias para o saque do FGTS estabelecidas pela legislação específica. 
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 autora, ora apelada, por 
meio de financiamento realizado junto à Construtora Colmeia Ltda., adquiriu um 
apartamento, restando para quitá-lo uma única parcela vencida em 31.05.95. 
Para tanto, pretende a liberação dos recursos do FGTS. 
Tenho em mira a Lei nº 8.036, de 11.05.90, in verbis: 
“Art. 20. A conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser movimentada nas 
seguintes condições: 
................................................................................ 
VII - pagamento total ou parcial do preço da aquisição de moradia própria, observadas as 
seguintes condições: 
a) o mutuário deverá contar com o mínimo de 3 (três) anos de trabalho sob o regime do 
FGTS, na mesma empresa ou empresas diferentes; 
b)seja a operação financiável nas condições vigentes para o SFH”. 
Por sua vez, o Decreto nº 99.684, de 8.11.90, que regulamentou a mencionada Lei, 
disciplinando o art. 20, ao referir-se à alínea b estabeleceu: 
“Art. 35. Omissis. 
VII – omissis. 
................................ 
b) seja a operação financiada pelo SFH ou, se realizada fora do Sistema, preencha os 
requisitos para ser por ele financiada”. 
Como se pode notar, houve uma ampliação no tocante à possibilidade de ser liberado os 
recursos do Fundo para operação realizada fora do Sistema.  
A Circular 89, de 18.02.97, da CEF, estabelecendo normas para utilização do FGTS na 
construção da casa própria, por fim determinou: 
“1. É facultado o saque de valores da conta vinculda do FGTS para integralização de 
parcela de recursos próprios em programa de construção de moradia própria realizado 
através de financiamento, dentro ou fora do SFH, e de auto-financiamento que envolva 
cooperativa habitacional ou administradora de consórcio de imóveis residenciais em 
construção”. 
Assim, não há dúvida de que existe a possibilidade de saque do valores da conta 
vinculada. 
Importa, contudo, vislumbrar quais os critérios que devem ser preenchidos para que se 
possa permitir a liberação pretendida. 
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De acordo com a Lei nº 8.036, de 11.05.90, e o Decreto nº 99.684, de 8.11.90, a primeira 
condição é a que o mutuário conte com o mínimo de 3 (três) anos de trabalho sob o 
regime do FGTS, na mesma empresa ou empresas diferentes. 
No caso vertente, esta situação encontra-se superada, uma vez que a autora demonstra 
que fizera a opção em 01.03.92, consoante documento de fls. 06, além do que sobre isso 
a CEF não se manifestou. 
Resta, assim, observar se o segundo critério foi atendido, isto é, se a operação realizada 
fora do sistema, preencheu os requisitos para ser por ele financiada, de acordo com a 
alínea b do inciso VII do citado decreto nº 99.684, de 8.11.90. 
Tal ilação impende em verificar quais são estes requisitos, embora não devidamente 
explicitados. 
Deparo-me com o art. 39 do Decreto suso mencionado: 
“O direito de utilizar os recursos creditados em conta vinculada em nome do trabalhador 
não poderá ser exercido simultaneamente para a aquisição de mais de um imóvel”. 
No caso, a autora pretende o saque dos recursos do FGTS para cobrir parcialmente o 
financiamento de apenas um imóvel, ou seja, o apartamento de nº 702, situado no Edifício 
Ocean Drive, localizado à rua Idelfonso Albano, 165, Fortaleza-CE. 
O item 1.1.2. da Circular 89, de 18.2.97, da CEF, por sua vez, exige que o imóvel deve 
ser destinado à residência do trabalhador, além de localizar-se no município do seu 
domicílio, o que está plenamente demonstrado, conforme documento de fls. 114 dos 
autos. Frise-se, que a CEF não contestou esta situação. 
Penso que a sentença está correta ao asseverar: 
“Infere-se da contestação da CEF que a maior preocupação do FGTS encontra-se na 
efetiva entrega do imóvel, fiscalizando-se, assim, passo a passo, a obra, evitando-se que 
o dinheiro não seja empregado da melhor forma. No caso em foco, essa preocupação já 
não tem mais razão de ser, uma vez comprovada a entrega do imóvel, com a autora nele 
residindo. Registre-se, também, que, consoante informou a própria CEF, a autora nunca 
utilizou seu FGTS para compra de imóvel (fl. 63). Assim sendo, parece-me que esses dois 
fatos superam os outros obstáculos, ou, pelo menos seria desproporcional vedar o uso - 
tão corrente e com previsão legal - do recurso do FGTS da autora para quitar a última 
parcela de seu apartamento”. (Fls. 119). 
O eg. STJ, ao julgar o Recurso Especial nº 59.896-6-DF, cuja decisão, mutatis mutandis, 
aplica-se ao caso vertente, pontificou: 
“Administrativo. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Utilização. Construção da casa 
própria. Possibilidade, se observados os requisitos legais para o saque. 
- A expressão ‘aquisição da casa própria’ tem significado mais amplo, abrangendo a 
moradia adquirida ou a construída, em terreno próprio, com recursos do seu proprietário. 
Tal interpretação atende à finalidade social da lei, que pretendeu, sem dúvida, facilitar a 
obtenção da casa própria pelos trabalhadores de baixa renda. 
- Permitindo a legislação a movimentação da conta, mesmo quando a operação se realize 
fora do Sistema Financeiro da Habitação, uma vez preenchidos os requisitos para o 
financiamento, pelas mesmas razões sociais não se irá restringir a utilização dos 
depósitos apenas aos casos de compra e venda, estritamente considerados. Construir 
não deixa de ser uma forma de se tornar proprietário da unidade habitacional. 
- Segurança concedida. Decisão confirmada, porque não contrariada a lei federal”.  
(Segunda Turma, Rel. Min. Hélio Mosimann, julg. 17.04.95, por maioria). 
Nos fundamentos do seu bem lançado voto, destacou o em. Relator: 
“Já com o advento da Lei nº 5.107/66, que permitia a utilização da conta vinculada para 
aquisição de moradia própria, no caso de necessidade grave e premente pessoal ou 
familiar, vinham os tribunais emprestando significado mais amplo à expressão - aquisição 
de moradia própria -, considerando que não se restringia à financiada pelo Sistema 
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Financeiro de Habitação, mas abrangendo, também, a adquirida ou construída com 
recursos do seu proprietário. 
A nova lei, que tomou o número 8.036, de 11 de maio de 1990, veio dispor no artigo sob 
discussão (art. 20, VII, a e b ), que a conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser 
movimentada, entre outras situações, para pagamento total ou parcial do preço da 
aquisição da moradia própria, desde que, além do tempo mínimo de três anos sob o 
regime, ‘seja a operação financiável nas condições vigentes para o SFH’. O regulamento, 
por seu turno (Decreto nº 99.684/90), permitiu a movimentação mesmo quando a 
operação fosse realizada fora do Sistema, uma vez preenchidos os requisitos para ser 
financiada (art. 35). Vale dizer que o decreto regulamentador foi até mais liberal, no 
sentido de mais atender as necessidades dos empregados. 
Pelas mesmas razões sociais, não se pode restringir a utilização dos depósitos apenas 
aos casos de compra e venda, estritamente considerados. A edificação ou a construção, 
que muitas vezes reclama soma maior de recursos financeiros do que a simples 
aquisição, também se inclui nas hipóteses de financiamento. Construir não deixa de ser 
uma forma de se tornar proprietário da unidade habitacional”. 
Não vejo, assim, óbice à liberação dos recursos do FGTS da autora, que comprovou ter 
sido entregue o imóvel, tanto que nele passou a residir, motivo pelo qual deve ser a ela 
possibilitado abater o montante da prestação faltante do financiamento da moradia 
própria, que é a finalidade maior dos recursos fundiários. 
Com essas considerações, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL N. 176.029-PE 
Relator:  O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelada: NOVATERRA ALIMENTOS S/A 
Advogados: DRS. ANTÔNIO EDUARDO SIMÕES NETO E OUTRO  (APDA.) 

EMENTA: 
Processual Civil e Tributário. I – Inviabilidade do pedido de compensação de tributos com 
títulos da dívida pública. II – Insubsistência de meras cópias de títulos ao portador. III – 
Prescrição que atinge o exercício da ação em relação à eficácia de títulos que deveriam 
ser resgatados há mais de cinco anos. IV – Inconvertibilidade e iliquidez de títulos 
expressos em moeda dos anos 50 ou 60. Apelação provida.  

ACÓRDÃO 
 Vistos, relatados e examinados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar 
provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas, que integram o presente. 
 Custas, como de lei. 
Recife, 17 de agosto de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES – Relator 

RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: A apelante impugna sentença que declarou 
válidas e eficazes cópias de títulos da dívida pública interna datados de mais de 30 anos, 
para efeito de liquidação de tributos federais. Alega, em resumo, a impossibilidade de 
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compensação em execução fiscal, ante o disposto no § 3º do art. 16 da Lei 6.830/80, a 
inviabilidade de compensação entre créditos tributários e títulos da dívida pública, a 
prescrição dos títulos em função do não resgate previsto no art. 3º do Decreto-lei 263/67 e 
a prescrição em função da não substituição por títulos da dívida pública prevista nos arts. 
53, 60 e 64 da Lei 4.069/62. 
Contra-razões pelo improvimento. 
Dispensei revisão por se tratar de matéria predominantemente de direito. 
É o relatório. 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): Um só fundamento bastaria para 
acolher a pretensão da apelante: o título ao portador só tem eficácia se apresentado no 
original, sob pena de admitir-se a sua infinita reprodução e circulação. Quem imaginaria a 
possibilidade de pagamento mediante apresentação de cópia de dinheiro, ou cópia de 
cheque? Os títulos que se transferem por simples tradição só têm efeito liberatório 
quando exibidos no original. O carimbo de autenticação extrajudicial, na hipótese, poderia 
referir-se a originais reproduzidos mil vezes, um milhão de vezes. A procuradoria da 
União requereu, na contestação, a exibição dos originais, e nada se fez nesse sentido. 
Mas não é apenas esta a razão de rechaçar esse expediente que vem sendo empregado 
em todo o País, numa dimensão astronômica, por contribuintes que buscam o facilitário 
de adquirir tais papéis por valor insignificante com a finalidade de liquidar débitos 
tributários. 
Em primeiro lugar, não se poderia efetivar a compensação direta entre tais títulos e os 
créditos tributários. O que as Leis 8.383/91, art. 66, 9.069/95, art. 58, e 9.250/95 
asseguram é a compensação entre créditos tributários. Quando da mesma espécie, de 
modo autônomo, diretamente pelo contribuinte, quando de espécies diferentes, mediante 
processo administrativo específico. 
Em segundo lugar, porque o valor indicado nas cópias dos títulos – fls. 24 a 37-, de 5 mil 
cruzeiros, já não tem expressão monetária atual. É que a correção monetária somente foi 
implantada no Brasil em 1965. Inexistem indicadores que permitam a quantificação exata 
da perda do valor aquisitivo da moeda nos anos anteriores e, de todo modo, com as 
sucessivas mudanças de padrão monetário, ainda que se tentasse aplicar critérios de 
correção, não seria possível converter aqueles 5 mil cruzeiros dos anos 50 em reais.  
 Em terceiro lugar, porque tais títulos estão caducos, de há muito. Os seus portadores não 
os apresentaram para cobrança, nos prazos previstos na legislação referida no parecer da 
Procuradoria da Fazenda Nacional. Além do prazo previsto no art. 60 da Lei 4.069/62, o 
exercício da ação foi alcançado pela prescrição, nos termos do parágrafo 10 do art. 178 
do Código Civil. 
Note-se que, por força do art. 1º do Decreto-lei 263, a União promoveu o resgate de todos 
os títulos da dívida público interna que não possuíam cláusula de correção monetária. 
Por essas razões, dou provimento ao apelo, para julgar improcedentes os pedidos, com 
inversão do ônus da sucumbência. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL N. 1.036-PE 
Relator:  O SR. JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE 
Apelante:  JUSTIÇA PÚBLICA 
Apeladas: MARIA DE LOURDES ACIOLY E TEREZA MARIA DE MELO  
Advogados:  DRS. ANA JAQUELINE BARBOSA LOPES E NORMAN SAINT JOHN FELLOWS 
(APDAS.) 
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EMENTA:  
Penal. Tentativa de estelionato (art. 14, inc. II, do CPB). Falsificação de documento 
público. Dosimetria de penas cumulativas previstas para o crime. Prescrição retroativa. 
Ocorrência. Apelo ministerial parcialmente provido.  
1. O magistrado deve observar o sistema trifásico adotado pelo Código Penal vigente no 
art. 59 ao aplicar a pena, sob pena de retificação na instância superior. 
2. Ao verificar o preenchimento dos requisitos previstos no art. 40, § 2º (com a redação 
dada pela Lei nº 9.714, de 25.11.98), c/c o art. 60, § 2º, todos do Código Penal, a pena 
privativa de liberdade deve ser transformada em pena de multa, que deixa de ser aplicada 
em face dos elementos previstos no art. 59 do Código Penal e da situação econômica da 
acusada. 
3. Apelação parcialmente provida. Reconhecimento da ocorrência da prescrição 
retroativa. 
4. A segunda acusada foi negligente ao examinar os certificados que assinava na 
qualidade de diretora de uma escola, vendo-se uma atitude culposa, e, sendo 
inadmissível o crime de falsum por culpa, entende-se que não se pode, in casu, 
reconhecer criminoso o fato atribuído a essa acusada.  
5. Apelação da acusação em relação à segunda acusada improvida. 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, ante o exposto, dar 
parcial provimento à apelação do Ministério Público em relação à acusada Maria de 
Lourdes Acioly para condená-la à pena de multa, que, em razão de sua situação 
econômica, deixa de ser aplicada, reconhecendo, ainda, a extinção da punibilidade pela 
ocorrência da prescrição retroativa, e negar provimento à apelação do Ministério Público 
Federal em relação à acusada Tereza Maria de Melo, para manter a sentença proferida 
pelo Juiz monocrático. 
Recife, 6 de maio de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE - Relator 

RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE: O Ministério Público Federal 
ofereceu denúncia contra Maria de Lourdes Acioly e Tereza Maria de Melo como incursas 
nas sanções do art. 171, c/c o art. 14, II, do Código Penal, e art. 297 do CPB, 
respectivamente, em face da primeira denunciada ter apresentado uma declaração falsa 
de conclusão da 8ª série do 1º grau do Educandário Menino Jesus de Praga, visando 
obter enquadramento superior a que fazia jus, tentando induzir em erro os membros da 
comissão de enquadramento da UFPE, e a segunda ter assinado a referida declaração de 
conclusão de 1º grau. 
O MM. Juiz Federal da 4ª Vara da Seção Judiciária do Estado de Pernambuco julgou 
parcialmente procedente a ação e absolveu a acusada Tereza Maria de Melo do delito 
tipificado no art. 297 do CP, com fulcro no art. 386, III, do CPP, e condenou Maria de 
Lourdes Acioly como incursa nas sanções do art. 171, c/c o art. 14, II, do CP, à pena de 
05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, transformando-a em pena de multa, vez 
que presentes os requisitos estatuídos nos arts. 44 e 60, § 2º, do mesmo diploma penal. 
O Ministério Público Federal, intimado da sentença às fls. 203, interpôs recurso de 
apelação às fls. 220, protestando pela abertura de vista para oferecimento das razões 
recursais. Tendo apresentado as razões da apelação às fls. 224/226, requereu a reforma 
da sentença para que fosse procedido novo cálculo para aumento da pena reclusiva, e, 
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ainda, imposta, cumulativamente, a pena de multa. 
A defesa dativa da acusada Maria de Lourdes Acioly ofereceu contra-razões às fls 
235/239, requerendo o improvimento da apelação do Ministério Público. 
Por sua vez, a defesa dativa da acusada Tereza Maria de Melo ofereceu contra-razões às 
fls. 241/243, requerendo o improvimento da apelação do Ministério Público. 
Devidamente processado o recurso de apelação, subiram os presentes autos a este 
Tribunal. 
Nesta instância, o douto Parquet Federal, em seu parecer de fls. 248/251, opinou pelo 
provimento parcial da apelação, e, após providenciada a correção ali suscitada, pelo 
reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal em relação à ré 
Maria de Lourdes Acioly. Opinou, também, pelo reconhecimento da culpabilidade de 
Tereza Maria de Melo. 
É o relatório. 
Ao eminente Juiz Revisor. 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE (Relator): O MM. Juiz Federal da 4ª 
Vara da Seção Judiciária do Estado de Pernambuco julgou parcialmente procedente a 
ação e absolveu a acusada Tereza Maria de Melo do delito tipificado no art. 297 do CP, 
com fulcro no art. 386, III, do CPP, e condenou Maria de Lourdes Acioly como incursa nas 
sanções do art. 171, c/c o art. 14, II, do CP, à pena de 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias 
de reclusão, transformando-a em pena de multa, vez que presentes os requisitos 
estatuídos nos arts. 44 e 60, § 2º, do mesmo diploma legal. 
Ao prolatar a sentença, aquele Julgador entendeu que agiu a acusada Maria de Lourdes 
Acioly dolosamente, apresentando aquele certificado para obtenção de vantagem 
indevida, entendendo caracterizado o dolo com que se houve esta acusada. E, em 
relação à acusada Tereza Maria de Melo, entendeu o MM. Juiz monocrático que a mesma 
foi negligente, pois não examinou os certificados que assinava na qualidade de diretora, 
configurando-se uma atitude culposa; sendo inadmissível o crime de falsum por culpa, 
deixou de reconhecer como criminoso o fato imputado a esta acusada.  
 O Ministério Público Federal, em suas razões recursais, sustenta que o MM. Juiz a quo 
aplicou na primeira fase do cálculo da pena a causa especial de diminuição de pena 
contemplada no art. 14, II e parágrafo único, do Código Penal, acrescentando, ainda, que, 
em se tratando de causa especial de diminuição de pena, seja prevista na Parte Geral ou 
na Parte Especial do Código Penal, a sua aplicação deve incidir na terceira fase do 
cálculo da pena, conforme dispõe o art. 68 do Código Penal. E que deixou de condenar a 
acusada Maria de Lourdes Acioly à pena de multa, quando o tipo descrito no art. 171 do 
Código Penal estabelece penas cumulativas de reclusão e multa, não tendo o juiz 
nenhuma faculdade de escolha. 
Conforme bem observou o ilustre Procurador da República nesta instância, em seu 
parecer de fls. 248/251: 
“(...) Está correta a apreciação ministerial. Uma leitura acurada dos motivos da fixação da 
pena a ser aplicada à ré Maria de Lourdes Acioly demonstra, claramente, o equívoco 
cometido pelo sentenciante. Houve um decréscimo antecipado da causa especial de 
diminuição de pena. Na verdade, o douto Julgador deveria aplicá-la tão-somente após a 
fixação da pena-base, assim como das circunstâncias atenuantes e agravantes a esta 
aplicáveis. Essa redução antecipada da pena comprometeu a sua dosimetria, tornando-a 
inferior ao quantum que efetivamente deveria ser imposto. O procedimento correto está 
disposto no art. 68 do CPB, verbis: 
‘Art. 68 – A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em 
seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as 
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causas de diminuição e de aumento (...)’. 
Os Tribunais pátrios vêm decidindo, a respeito dessa matéria, no sentido do julgado que 
se segue: 
‘A diminuição decorrente da tentativa constitui o último fato ou fase da dosagem da pena. 
Feita a diminuição decorrente da tentativa, nenhum outro acréscimo ou decréscimo há de 
ser feito, uma vez que, depois de sopesadas todas as circunstâncias do delito, ela 
constitui a última fase da dosagem da pena, a última parcela entre todos os fatores que 
merecem ser considerados. Constitui o último cálculo, quer na hipótese em que existam 
outras causas de diminuição de pena (vg., homicídio privilegiado – art. 121, § 1º, do CP), 
quer existam outras causas especiais de aumento de pena (qualificadora de uso de arma; 
concurso formal contra a pluralidade de violações possessórias etc.)’. 
(TACRIM – SP – AC – Rel. Silva Pinto – BMJ 77/10 e RJD 4/120)”. 
É de se destacar que, configurando-se a hipótese dos autos de crime tentado, a teor do 
disposto no parágrafo único do art. 14, II, do Código Penal, a tentativa é punida com a 
pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços, salvo 
disposição em contrário. 
Assim, teria o Juiz a quo que aplicar primeiro a pena para o crime consumado para em 
seguida aplicar a pena da tentativa. 
Quanto ao segundo aspecto questionado pela acusação em suas razões de apelação, 
qual seja, a não condenação da acusada em pena de multa, não merece reparos, pois, 
embora o art. 171 preveja penas cumulativas de reclusão e multa, pode o Juiz, quando a 
condenação for igual ou inferior a um ano, substituir a pena privativa de liberdade por 
multa ou por uma pena restritiva de direito, a teor do § 2º do art. 44 do Código Penal, com 
a redação dada pela Lei nº 9.714, de 26.11.98. 
Ademais, segundo preceitua o caput do art. 60 do Código Penal, o Juiz deverá fixar a 
pena de multa atentando para a situação econômica do réu. Ora, como o Juiz verificou 
que a situação econômica da ré não era boa, deixou de aplicar a pena de multa. 
Considerando os elementos previstos no art. 59 do CP, passo a dosar a pena da 
acusada. 
Segundo consta nos autos, a acusada Maria de Lourdes Acioly é primária, conforme 
informações às fls. Quanto às circunstâncias, o crime ocorreu dentro da normalidade 
requerida ao fato, bem como as suas conseqüências. Nada consta dos autos que 
desabone a conduta social da acusada. Quanto à culpabilidade, não podemos afirmar que 
tenha havido dolo intenso.  
Por todo o exposto, verifica-se que os elementos do art. 59 do CP são favoráveis à 
acusada, pelo que não pode ser aplicada pena superior ao mínimo legal permitido. Assim 
sendo, fixo-lhe a pena-base em 01 (um) ano de reclusão. 
Deixo de considerar a atenuante da confissão e de maioridade da agente, que na época 
da sentença tinha mais de 70 (setenta) anos de idade, por ter sido a pena fixada no 
mínimo legal. Em não havendo agravantes e causas de aumento da pena a considerar, 
diminuo a mesma em 2/3 (dois terços), considerando o parágrafo único do art. 14 do CP e 
os elementos do art. 59, torno-a definitiva em 04 (quatro) meses de reclusão. 
A pena deverá ser cumprida em regime aberto. 
Verificando-se, ainda, o preenchimento dos requisitos previstos no art. 40, § 2º (com a 
redação dada pela Lei nº 9.714, de 25.11.98), c/c o art. 60, § 2º, do Código Penal, 
transformo a pena privativa de liberdade em pena de multa, que deixo de aplicar, 
considerando os elementos do art. 59 do Código Penal e a situação econômica da 
acusada. 
Após o trânsito em julgado, lance-se o nome da acusada no rol dos culpados. 
Verificando que entre a data do fato, ocorrido em 15 do outubro de 1987, e a data do 
recebimento da denúncia (25.02.92, fls. 162), decorreram mais de 04 (quatro) anos, e 
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observando que a pena de multa foi a única aplicada ao delito, a prescrição retroativa 
operou-se, pois, segundo o art. 114 do Código Penal: “A prescrição opera-se em dois 
anos, quando a pena de multa é a única cominada, foi a única aplicada ou é a que ainda 
não foi cumprida”.  
 Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação do Ministério Público para condenar a 
ré Maria de Lourdes Acioly à pena de multa, que deixo de aplicar, considerando os 
elementos do art. 59 do Código Penal e a situação econômica da acusada. 
Reconhecendo a ocorrência da prescrição retroativa em favor da acusada acima 
mencionada, julgo prejudicada a sua apelação e reconheço a extinção da punibilidade 
com fundamento no art. 109, c/c o art. 110, § 1º e 2º, todos do Código Penal pátrio. 
O Ministério Público Federal também apelou em relação à acusada Tereza Maria de Melo, 
pugnando por sua condenação em face da prova contida nos autos de que a mesma agira 
com a vontade livre e consciente de emitir documento público falso. 
O MM. Juiz a quo, em sua r. sentença de fls. 207/215, assim se manifestou, cujos 
principais excertos adoto como minha fundamentação de decidir: 
“02.34 – (...) Tratando a lei de documento, está indicado que fala em documento dotado 
de força probante, destinado a servir de prova constituída de um ato jurídico e deverá ser 
idôneo a causar prejuízos a terceiros. Não vejo como se negar ao certificado de 
conclusão de curso tal força. 
02.35 – Contudo, o elemento subjetivo de qualquer dos delitos de falsum é o dolo, a 
vontade consciente de falsificar ou alterar o documento. Se no delito previsto no art. 297 
basta o dolo como vontade livre e consciente de falsificar o documento público ou alterar 
esse documento, no delito previsto no art. 299 é necessário, além disso, que o agente 
tenha vontade deliberada de causar prejuízo, agindo deliberadamente no sentido de 
‘prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante’. 
02.41 – Ora, na atitude da acusada Tereza Maria de Melo – que foi negligente no 
examinar os certificados que assinava na qualidade de diretora de uma escola -, posso 
ver uma atitude culposa, e, sendo inadmissível o crime de falsum por culpa, entendo que 
não posso, in casu, reconhecer criminoso o fato atribuído a essa acusada (...)”. 
Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação do Ministério Público em relação à 
acusada Maria de Lourdes Acioly para condená-la à pena de multa, que, em razão de sua 
situação econômica, deixa de ser aplicada, reconhecendo, ainda, a extinção da 
punibilidade pela ocorrência da prescrição retroativa. Nego provimento à apelação do 
Ministério Público Federal em relação à acusada Tereza Maria de Melo, para manter a 
sentença proferida pelo Juiz monocrático. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL N. 1.947-CE 
Relator:  O SR. JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE 
Apelante: ELSON CARDOZO DE ARAÚJO 
Apelada:  JUSTIÇA PÚBLICA 
Advogados: DRS. MAURO JUNIRO RIOS E OUTRO (APTE.) 

EMENTA: 
Penal. Processual Penal. Tráfico internacional de entorpecentes. Flagrante em município 
que não é sede de Vara Federal. Não oposição de exceção de incompetência ratione loci 
tempestivamente. Competência do Juízo Federal prorrogada. Retratação de interrogatório 
visando desconfigurar o aspecto internacional do delito praticado no momento do 
flagrante. Apelação improvida.  
1. Em sua defesa prévia, argüiu o apelante, em preliminar e tão-somente, a 
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incompetência da Justiça Federal, alegando não se tratar a espécie de tráfico 
internacional de substância entorpecente, sem qualquer alusão ao fato de que o ilícito, 
ainda quando daquela natureza, teria sido praticado em município que não é sede de 
Vara Federal. 
2. Não tendo o apelante oferecido exceção de incompetência no momento processual 
oportuno, qual seja, no prazo da defesa prévia, prorrogou-se a competência do Juízo 
Federal. 
3. O fato de não haver a denúncia feito referência expressa ao inciso I do artigo 18 da Lei 
nº 6.368/76, não afasta a competência da Justiça Federal para apreciar o delito em causa, 
vez que, da descrição da conduta do apelante, tal como se contém na peça inaugural, 
depreende-se, sem o menor equívoco, tratar-se de tráfico internacional de substância 
entorpecente. 
4. Havendo confissão da internação da substância entorpecente perante a autoridade 
policial, a simples retificação do depoimento em Juízo não afasta a acusação de tráfico 
internacional, se a nova versão é inconvincente e contrária ao contexto probatório. 
5. Apelação improvida. 

ACÓRDÃO 
 Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, rejeitando a 
preliminar, negar provimento à apelação, nos termos do relatório, voto e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrando do presente 
julgado. 
Recife, 10 de junho de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE – Relator 

RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE: O Ministério Público Federal 
ofereceu denúncia contra Elson Cardozo de Araújo e Edice Siqueira Leite pela prática do 
delito tipificado no art. 12 da Lei nº 6.368/76, em face de estarem conduzindo três pacotes 
de cocaína, com aproximadamente 1 (um) kg. cada, num dos pneus sobressalentes do 
veículo de marca Fiat, modelo Uno, ano de fabricação 1991, de placa JYC-7349, em que 
viajavam, fato este verificado por agentes da Polícia Federal que se encontravam 
realizando operações de desarmamento e repressão ao tráfico de entorpecentes na 
localidade de Croatá, Município de São Gonçalo do Amarante, interior do Ceará.  
 O MM. Juiz Federal da 2ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Ceará absolveu Edice 
Siqueira Leite (CPP, art. 386, VI) e condenou Elson Cardozo de Araújo à pena de 06 
(seis) anos de reclusão e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, fixando o valor 
do dia-multa em 1/20 (um vinte avos) do salário mínimo, pela prática do delito tipificado no 
art. 12 da Lei nº 6.368/76. 
Entendeu o MM. Julgador monocrático que a materialidade do ilícito restou comprovada 
através dos exames e laudos periciais de fls. 16 e 58/59, não havendo dúvida de que a 
substância entorpecente traficada é mesmo cocaína. E, em relação à autoria, encontrava-
se a mesma caracterizada, pois, ao ser preso foi em flagrante, sua confissão foi imediata 
e espontânea, sem qualquer coação física ou psíquica. 
O Ministério Público, devidamente intimado da sentença às fls. 336, permaneceu silente. 
A defesa do acusado interpôs recurso de apelação às fls. 349/358, aduzindo, em 
preliminar, a incompetência ratione materiae desse e. Tribunal, entendendo ser 
competente o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará para conhecer deste recurso, tendo 
em vista que a infração penal teria ocorrido no Município de São Gonçalo do Amarante-
CE, o qual não é a capital do Estado e nem a sede de qualquer Unidade Judiciária 
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Federal. Devendo, nesse caso, ser aplicado o art. 27 da Lei nº 6.368/76 e a Súmula 522 
do Supremo Tribunal Federal que diz que, em não ocorrendo o tráfico para o exterior, 
quando, então, a competência será da Justiça Federal, compete à Justiça dos Estados o 
processamento e julgamento dos crimes relativos a entorpecentes. No mérito, sustenta 
não estar caracterizado o tráfico internacional, vez que a prova coletada no processo não 
revela a mínima possibilidade de garantir que tenha o réu adquirido no exterior e 
internado no território nacional substância tóxica, pedindo, ainda, que fosse excluído da 
condenação o aumento de pena (art. 18, I, da Lei nº 6.368/76), vez que não foi argüido 
nem pedido na denúncia. 
O Ministério Público Federal, em suas contra-razões de apelação, às fls. 360/367, 
sustentou que compete aos juízes federais processar e julgar os crimes previstos em 
tratado ou convenção internacional, quando, iniciada a execução no estrangeiro, o 
resultado venha a ocorrer no País, ou, reciprocamente, a teor do artigo 109 da Carta 
Magna. Acrescenta, ainda, que a manifestação do STF é no sentido de que, tratando-se 
de tráfico internacional de entorpecentes, a jurisdição criminal pertence, em princípio, a 
juiz federal, sendo certo que, se o lugar onde tiver sido praticado o delito for município que 
não seja sede da Justiça Federal, o julgamento caberá à Justiça Estadual, com recurso 
para o TRF da respectiva região. Aduziu, ainda, que versaria a espécie sobre 
competência territorial relativa, que não exclui o Juízo Federal com jurisdição na 
circunscrição judiciária. E, finalizando, conclui que não se trata, na espécie, de mero 
comércio de substância entorpecente, mas sim de verdadeiro tráfico internacional, 
confessadamente comprovado no depoimento do apelante. 
Devidamente processado o recurso, subiram os autos a este Tribunal. 
Nesta instância, o douto Parquet Federal, em seu parecer de fls. 381/388, verificando que 
a condenação imposta ao apelante resultou de uma apreciação adequada e do livre 
convencimento do Juízo recorrido sobre a matéria probatória e que a pena imposta 
observou os requisitos de dosimetria em consonância com todas as circunstâncias que 
envolvem o ilícito, opinou pela manutenção integral da sentença recorrida. 
É o relatório. 
Ao eminente Juiz Revisor. 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE (Relator): Como visto, o MM. Juiz 
Federal da 2ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Ceará condenou Elson Cardozo de 
Araújo à pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-
multa, fixando o valor do dia-multa em 1/20 (um vinte avos) do salário mínimo, pela 
prática do delito tipificado no art. 12 da Lei nº 6.368/76. 
Em suas razões de apelação, a defesa do acusado aduziu, em preliminar, a 
incompetência ratione materiae deste e. Tribunal, entendendo ser competente o Tribunal 
de Justiça do Estado do Ceará para conhecer deste recurso, tendo em vista que a 
infração penal teria ocorrido no Municipio de São Gonçalo do Amarante-CE, o qual não é 
a capital do Estado e nem a sede de qualquer Unidade Judiciária Federal. Devendo, 
nesse caso, ser aplicado o art. 27 da Lei nº 6.368/76 e a Súmula 522 do Supremo 
Tribunal Federal que diz que, em não ocorrendo o tráfico para o exterior, quando, então, a 
competência será da Justiça Federal, compete à Justiça dos Estados o processamento e 
julgamento dos crimes relativos a entorpecentes. No mérito, sustenta não estar 
caracterizado o tráfico internacional, vez que a prova coletada no processo não revela a 
mínima possibilidade de garantir que tenha o réu adquirido no exterior e internado no 
território nacional substância tóxica, pedindo, ainda, que seja excluido da condenação o 
aumento de pena (art. 18, I, da Lei nº 6.368/76), vez que não foi argüido nem pedido na 
denúncia. 
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Adoto, como minha fundamentação de decidir, o parecer de fls. da lavra do ilustre 
Procurador da República, cujos principais excertos permito-me transcrever: 
“(...) Em primeiro lugar, não prevalece a preliminar de incompetência do Juízo Federal, 
porque o ilícito foi praticado em município que não é sede de Vara da Justiça Federal, 
conforme preceito do artigo 27 da Lei nº 6.368/76. 
Sobre a aplicação do dito artigo 27, é de ver-se estar já precluída suposta argüição de 
incompetência relativa do Juízo Federal a quo, que pudesse ter sido suscitada pelo 
apelante. A este respeito, não se pode olvidar o que dispõe o artigo 108 do CPPB, verbis: 
‘Art. 108. A exceção de incompetência do Juízo poderá ser oposta verbalmente ou por 
escrito no prazo da defesa’. 
Com efeito, quando da apresentação da sua defesa prévia, argüiu o apelante, em 
preliminar e tão-somente, a incompetência da Justiça Federal, supondo não se tratar a 
espécie de tráfico internacional de substância entorpecente, sem qualquer alusão ao fato 
de que o ilícito, ainda quando daquela natureza, teria sido praticado em município que 
não é sede de Vara Federal. Ora, se naquela oportunidade o apelante não apresentou a 
supostamente cabível exceção de incompetência ratione loci (e não ratione materiae, 
como impropriamente nominou em seu recurso), é de ver-se que precluiu o seu direito de 
deslocamento da apreciação e julgamento da presente lide para foro do município onde o 
ilícito foi descoberto. A este respeito, pode-se colacionar alguns dos seguintes arestos: 
‘O momento processual próprio para a exceção de incompetência é o da defesa prévia, 
sob pena de preclusão’. (TJSP-RT 560/301). 
‘Só a incompetência absoluta é que pode ser argüida em qualquer tempo e instância, 
devendo ser declarada pelo Juiz ex officio. A incompetência ratione loci deve ser argüida 
oportunamente e de forma hábil’. (TJSP-TJRS-RT 565/310 e 567/379-80, 
respectivamente). 
‘Em se tratando de incompetência relativa, mesmo que ocorra a incompetência, a tardia 
alegação não comporta a apreciação, vez que o artigo 108 do CPPB dispõe que ela 
deverá ser oposta no prazo da defesa prévia’ (RJDTACRIM 20/68). 
‘Se o réu não opõe exceção declinatória de foro, dar-se-á a prorrogação da competência.’ 
(TJSP-RT 560/30, TJRS-RT 567/379-80, TACRSP RJDTACRIM 27/51). 
Finalmente, a Suprema Corte Federal já se manifestou no sentido de que: ‘A competência 
ratione loci é relativa. Prorroga-se na ausência de declinatória fori suscitada pelos 
interessados. Essa prorrogação não invalida o processo, por sua própria índole 
processual’. (RT 543/470). 
Como se vê, precluída a oportunidade de argüição de suposta incompetência ratione loci 
do Juízo Federal a quo, que pudesse importar no deslocamento do feito para julgamento 
no Município de São Gonçalo do Amarante-CE, não pode mais o apelante, neste 
momento processual, pretender seja declarada a anulação do decisum condenatório 
recorrido ou sequer o julgamento do apelo em sede do Tribunal de Justiça do Estado do 
Ceará, o que não seria, como não é, absolutamente, a hipótese. 
Portanto, a preliminar suscitada não tem como ser acolhida. 
Em segundo lugar, todas as circunstâncias fáticas apuradas ao primeiro momento da 
descoberta do ilícito, com inteiro respeito aos princípios constitucionalmente assegurados 
aos indivíduos, em situação de flagrante delito, não levam a outra conclusão que não seja 
a de versar o caso sobre indisfarçável tráfico internacional de substância entorpecente. A 
este respeito, a minudente versão dos fatos, espontaneamente declarados pelo apelante, 
com riqueza de detalhes, sobre a sua conduta praticada, não pode ser infirmada por uma 
ardilosa manobra, intentada no âmbito do interrogatório, com o fito de confundir o Juízo 
Criminal, para embaraçar ou trazer dúvidas sobre o caráter internacional do seu agir 
criminoso (tráfico de cocaína). Afinal de contas, o depoimento do apelante, naquele 
momento do flagrante, consigna a mais pura e fiel narração das circunstâncias do delito, 
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livre de pressões ou de espertas instruções. 
O apelo, neste aspecto, nada mais faz do que tentar truncar os depoimentos 
testemunhais. 
Com efeito, o fato de as testemunhas Eugênio Alencar Brayner e Marcílio Teles de 
Queiroz não terem presenciado os depoimentos do apelante, não colide em absoluto com 
as afirmações feitas por estes, no momento em que ouvidos por ocasião da lavratura do 
flagrante, eis que integraram a equipe de policiais federais que participavam da 
denominada ‘Operação Mutirão’, presenciando, assim, momento em que o apelante foi 
flagrado no ilícito. 
Trago à colação o seguinte acórdão, elucidativo sobre a matéria versada nesta lide: 
‘Penal. Revisão criminal. Tráfico internacional de drogas. Elementos caracterizadores. 
Prisão do agente em lugar distante da fronteira. Fato irrelevante. Pedido improcedente.  
I – Comprovado que o agente adquiriu a cocaína no exterior, visando comercializá-la no 
território nacional, é inegável que a ação delitiva se desenrolou em função do tráfico 
internacional de drogas.  
II – O fato de o agente ter sido preso, transportando substância entorpecente, em cidade 
que fica numa distância superior a cem quilômetros da fronteira, não tem o condão de 
descaracterizar a traficância internacional de drogas. 
III – Revisão criminal que se julga improcedente’. 
(Ac. un. do TRF da 3ª Região, RCr 93.03.87213-4-SP, Rel. Juiz Aricê Amaral, julgado em 
17.11.93, DJ SP 29.11.93, p. 101 – ementa oficial). 
Além do mais, a circunstância de a denúncia não ter feito referência expressa ao inciso I 
do artigo 18 da Lei nº 6.368/76, não descaracteriza a competência da Justiça Federal para 
apreciar o delito em causa, eis que, da descrição da conduta do apelante, tal como se 
contém na peça inaugural, depreende-se, sem o menor equívoco, tratar-se de tráfico 
internacional de substância entorpecente, sendo certo, assim, como bem o disse o ilustre 
Juiz monocrático, ‘O acusado, é princípio bem divulgado, defende-se em face dos fatos 
descritos na denúncia e não de sua possível errônea ou inexata capitulação penal. No 
caso dos autos, entendo que a denúncia é escorreita. Tanto que, na narração dos fatos, 
inclui trecho das declarações do acusado Elson, precisamente aquele em que ressai a 
confissão de ter adquirido a droga na Bolívia’.  
A condenação imposta ao apelante resultou de uma adequada apreciação e livre 
convencimento do Juízo recorrido sobre a matéria probatória. A pena aplicada atendeu 
aos técnicos requisitos dosimétricos, adequados a todas as circunstâncias (...)”. 
Em face do exposto, nego provimento à apelação, confirmando-se a sentença proferida 
pelo MM. Juiz a quo. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL N. 1.992-PB  
Relator:  O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: VERÔNICA LEITE ALBUQUERQUE DE BRITO 
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA 
Advogado: DR. GERSON MOUSINHO DE BRITO (APTE.) 

EMENTA: 
Penal. Crime de falsificação de documento público. Capacidade ilusória da contrafação. 
Materialidade e autoria comprovadas. Pena mínima. Manutenção da sentença. 
1. O crime de falsificação de documento, em sua objetividade jurídica, tutela a fé pública, 
cujo tipo inscrito no art. 297 do CPB prevê duas formas de condutas assentadas na ação 
de falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público 
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verdadeiro.  
 2. Requisito da capacidade ilusória da contrafação presente na utilização de duplicata de 
ofícios liberatórios do FGTS expedidos pela CEF adulterados, cujo conteúdo foi capaz de 
iludir os operadores da referida empresa pública federal. 
3. Consciência da injuridicidade da conduta.  
4. Materialidade e autoria comprovadas. 
5. 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, 25 de maio de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator 

RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Trata-se de apelação criminal interposta por 
Verônica Leite Albuquerque de Brito contra sentença da lavra do MM. Juiz da 1ª Vara da 
Seção Judiciária do Estado da Paraíba, Dr. João Bosco Medeiros de Sousa, que 
condenou a ora apelante nas penas do art. 297 do CPB à pena de 2 (dois) anos de 
reclusão e 10 (dez) dias-multa, aplicando S. Exa. o benefício da suspensão condicional da 
pena pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 77 do Estatuto Penal pátrio. A 
apelante, inicialmente, foi denunciada pela prática do tipo do art. 171, § 3º, do CPB. 
Colhe-se na exordial, às fls. 03/05, a seguinte narrativa: 
 “Extrai-se da peça investigatória que a acusada patrocinou, perante a Justiça Federal de 
1ª instância desta Capital, diversos mandados de segurança objetivando o desbloqueio de 
depósitos do FGTS de constituintes seus. À medida que alguns desses mandados de 
segurança eram decididos, o Departamento Jurídico da CEF oficiava à Gerência de 
Núcleo do FGTS, autorizando a liberação dos depósitos respectivos. De posse dos 
originais e duplicatas de tais ofícios, a acusada modificou, por meio de rasuras, os nomes 
dos beneficiários que neles já se encontravam incluídos, quando de sua emissão pela 
CEF. Assim o fez substituindo, na duplicata, os nomes de Maria do Socorro Araújo, João 
Alves de Santana, Dalva Maria da Silva Cordeiro, Maria do Socorro Araújo e João Dumar 
Pinheiro Rolim, respectivamente, pelos nomes de Maria do Socorro Macedo de Araújo, 
João Batista do Nascimento Amorim, Maria de Fátima Batista Peixoto, Maria do Socorro 
Menezes Silva e Paulo Germano C. Furtado (fls. 07/26). Pretendia a acusada que os 
beneficiários das adulterações levantassem os seus depósitos do FGTS, quando ainda 
lhes faltava condições para tal "... fosse por não ter havido ainda a prolatação (sic) de 
sentença em seus mandados de segurança (92.3773-9), fosse porque a sentença 
condicionava a liberação ao reexame da Superior Instância (992.3012-2 e 92.4798-0), 
fosse ainda por estarem as execuções de suas sentenças suspensas por determinação 
do TRF – 5ª Região (92.2428-0)”, como bem frisou a Advogada Chefe do Departamento 
Jurídico da CEF (fls. 04). De fato, um dos beneficiários da falsificação, precisamente 
Maria de Fátima Batista Peixoto, conseguiu levantar os depósitos do FGTS (fls. 34/36), e, 
consoante declaração prestada perante a Polícia Federal (fls. 186v), naquela 
oportunidade teria recebido telefonema de Verônica, a quem contratara como advogada, 
informando-lhe já ter ganho a causa e estar de posse do documento que habilitava ao 
levantamento do depósito. Interrogada na Polícia Federal (fls. 56v e 57), Verônica não 
hesitou em confessar a sua responsabilidade pelas adulterações produzidas nos 
documentos emitidos pela CEF, fato que veio a ser confirmado, induvidosamente, pelo 
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Laudo de Exame Documentoscópico (fls. 71/77)”. 
O MPF, ao apresentar suas alegações finais, valendo-se do disposto no art. 383 do 
CPPB, deu nova definição jurídica ao fato, denunciando a ré nas sanções do art. 297 do 
CPB (fls. 318 a 320). 
A apelante, através do recurso ora interposto, pleiteia a reforma da sentença atacada para 
restar a mesma absolvida da imputação estatal que determinou a sua condenação nas 
penas do art. 297 do CPB à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 
Contra-razões apresentadas (fls. 404/405). 
A Procuradoria Regional da República, através da sua representante, Dra. Maria do 
Socorro Leite de Paiva, ofertou parecer de fls. 413/414, opinando pelo improvimento do 
recurso. 
Seguiram estes AA. ao Revisor.  
 É o relatório. 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Trata-se de apelação criminal 
interposta por Verônica Leite Albuquerque de Brito contra sentença da lavra do MM. Juiz 
da 1ª Vara da Seção Judiciária no Estado da Paraíba, Dr. João Bosco Medeiros de 
Sousa, que, julgando procedente a denúncia, condenou a ora apelante nas sanções do 
art. 297 do CPB à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, concedendo-
lhe o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos 
do art. 77 do Estatuto Penal pátrio. 
De uma análise dos autos, constata-se não merecer acolhimento o pedido de reforma da 
sentença, posto que restou suficientemente provado, na instrução processual, o dolo com 
que agiu a apelante para que, por meio de rasuras, adulterasse ofícios liberatórios de 
depósitos de FGTS expedidos por força de sentença. Indiscutível, pois, a consciência da 
injuridicidade da conduta praticada pela apelante e a potencialidade de dano, a despeito 
de não ter sofrido a CEF qualquer prejuízo na liberação do numerário a título de FGTS. 
A própria apelante confessou o fato por ora do seu depoimento perante a autoridade 
policial (fls. 64v e 65) e também em juízo (fls. 120 e 121), não se prestando para afastar a 
tipicidade da conduta da ré o alegado sentimento de solidariedade e a burocracia do 
sistema da CEF na liberação dos depósitos do FGTS. Assim, veja-se dos depoimentos da 
apelante nas fases acima indicadas: 
“Que, esclarece a interrogada sobre os fatos objeto deste apuratório que 100% dos 
mandados de segurança foram vitoriosos em primeira e segunda instâncias; que, 
comumente, recebia os ofícios do Departamento Jurídico da Caixa, do Departamento de 
Fundos, a exemplo do de fls. 07, e algumas vezes os recebia em duplicata, pelo que, por 
necessidade do cliente e como fosse apenas questão de tempo para a comunicação das 
sentenças à Caixa, de fato aproveitou alguns ofícios em nome de terceiros, especialmente 
os em duplicata, e alterou nomes dos beneficiários e outros dados como números de 
processos e das CTPS; ...”. 
“Que, efetivamente, impetrou mandados de segurança com relação aos cidadãos 
enumerados pela denúncia; que todas as liberações foram efetuadas mediante sentença; 
que todos já levantaram os seus FGTS judicialmente; que, de todos esses impetrantes 
recebeu a interrogada os ofícios autorizadores da liberação de depósito; que, 
efetivamente, como advogada das partes impetrantes, intermediou, por ser o seu dever 
profissional, o encaminhamento das sentenças de liberação do FGTS e dos 
correspondentes ofícios remetidos pelo Departamento Jurídico da Caixa para o seu 
núcleo de FGTS; que as 1ª e 2ª Varas Federais de João Pessoa encontravam-se 
liberando os depósitos imediatamente com a sentença e a 3ª Vara subordinando-se a 
execução ao reexame necessário pelo TRF - 5ª Região; que, mensalmente, a CEF 
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creditava a correção monetária dos depósitos no dia 10, procurando a interroganda 
sempre efetuar os saques de seus constituintes imediatamente após esta data para evitar 
prejuízo diante da alta inflação incidente naquela ocasião; que, recebeu vários ofícios da 
CEF, inclusive duplicatas, em alguns casos, relativamente a sentenças sujeitas à 
execução; que, em alguns poucos casos, o próprio constituinte ou a própria Caixa 
chegavam a receber a informação sobre a liberação do FGTS através de sentença ou 
acórdão do TRF, permanecendo, no entanto, sem o seu cumprimento por até 20 dias ou 
mais; que, nesses casos, enquanto aguardava o recebimento do ofício original 
proveniente da CEF, chegou a agilizar os levantamentos através da utilização de 
duplicatas de ofícios, sem que isso significasse qualquer prejuízo para a CEF, até porque 
logo depois houve a oficialização dos saques; ...”. 
Atente-se que o crime de falsificação de documento, em sua objetividade jurídica, tutela a 
fé pública. O tipo inscrito no art. 297 do CPB prevê duas formas de condutas, senão 
vejamos: 
“Art. 297. Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento 
público verdadeiro: 
Pena – reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos e multa”. 
Diante do dispositivo de lei acima reproduzido, a alegação da apelante no sentido de que 
se trataria de uma falsificação grosseira não prospera, pelo simples fato da mesma ter se 
valido de duplicata dos ofícios expedidos pela CEF, cujo conteúdo foi capaz de iludir os 
operadores da empresa pública federal no tocante à liberação do FGTS dos 
beneficiários/impetrantes, quando não havia ainda a prolação de sentença em seus 
mandados de segurança, ou porque a sentença condicionava a liberação ao reexame da 
Superior Instância, ou por estarem as execuções de suas sentenças suspensas por 
determinação deste TRF – 5ª Região. 
Pelo exposto, considerando a percuciente análise levada a efeito pelo MM. Juiz a quo ao 
proferir a sentença recorrida e acolhendo o parecer da douta representante do Parquet 
Federal, nego provimento à apelação para manter a sentença em todos os seus termos. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL N. 2.115-PB  
Relator:  O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelantes: JOÃO BATISTA DE MELO E SANDRA MARIA GOMES DA SILVA 
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA 
Advogada: DRA. WALESKA MARIA GOMES DA SILVA (APTES.) 

EMENTA: 
Penal. Apelação criminal. Anistia concedida aos responsabilizados pela prática do crime 
previsto na alínea d do art. 95 da Lei nº 8.212/91. Inconstitucionalidade do parágrafo único 
do art. 11 da Lei nº 9.639. Preliminar rejeitada. 
- Falta de recolhimento de contribuições previdenciárias descontadas de empregado. 
Natureza do delito previsto no art. 95, d, da Lei n.º 8.212/91. Não é a simples existência 
de dívida que caracteriza a infração, dada a garantia prevista no art. 5º, LXVI, da 
Constituição Federal.  
- Delito omissivo próprio que não prescinde da demonstração da fraude consistente em 
descontar a contribuição dos empregados e não recolher os respectivos valores ao órgão 
da previdência social. Superveniência da Lei n.º 8.866/94, que cria a figura do depositário 
da Fazenda Pública da pessoa obrigada a recolher impostos, taxas e contribuições.  
- Nova disciplina que exige a prévia caracterização da situação de depositário infiel (art. 
2º) e o ajuizamento da ação civil (arts. 3º e 4º). Dificuldades financeiras. Ausência de dolo. 
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Fato atípico. Provimento da apelação.  

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e examinados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide 
a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar 
provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 10 de agosto de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator  

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Trata-se de recurso de apelação criminal 
interposto por João Batista de Melo e Sandra Maria Gomes da Silva, ante sentença 
proferida pelo do MM. Juiz da 3ª Vara Federal da Paraíba, Dr. José Fernandes de 
Andrade, que os condenou pela prática dos crimes previstos no art. 95, letra d da Lei n.º 
8.212/91 c/c os art. 5º da Lei 7.492/86 do Código Penal Alegam, em preliminar, que a Lei 
9.639/98 teria concedido anistia a todos os responsabilizados pelo crime descrito na 
alínea d do art. 95 da Lei 8212/91. No mérito, sustentam que a empresa que dirigiam 
passava por graves dificuldades financeiras, dificuldades essas que impossibilitaram o 
recolhimento dos valores devidos à Seguridade Social.  
Contra-razões pela confirmação da sentença. 
A Procuradoria Regional da República manifesta-se pelo improvimento do apelo, 
entendendo caracterizado o delito contra a Seguridade Social, nos termos do que dispõe 
o art. 95, d, da Lei 8212/91. 
É o relatório.  
Submeto os autos ao eminente Revisor. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): Analiso preliminarmente a anistia 
pretentida pelos apelantes, anistia esta contida no parágrafo único, artigo 11, da Lei nº 
9.639/88, quando da votação do projeto de conversão da Medida Provisória nº 1.608. 
Esta questão já foi apreciada por esta Turma quando do julgamento do Habeas Corpus nº 
905-CE, Relator Juiz Araken Mariz e pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do 
Habeas Corpus nº 77.724-SP, Relator Ministro Marco Aurélio e Habeas Corpus nº 77.734-
SC, Relator Ministro Néri da Silveira. 
Na verdade, houve inexatidão material nos autógrafos encaminhados à sanção do 
Presidente da República. Não foi alvo de aprovação por parte do Congresso Nacional a 
anistia irrestrita insculpida no parágrafo único do artigo 11 da Lei nº 9.639/98. Desse 
modo, resta eivado de inconstitucionalidade o referido dispositivo. 
Rejeito a preliminar. 
No mérito, reporto-me inicialmente ao julgamento do HC 406-PE por mim relatado, onde 
assim decidiu esta eg. Turma: 
 “O delito do art. 95, d, da Lei 8.212, é tipicamente omissivo próprio, como afirma a culta 
Procuradora Regional da República, mas não prescinde da demonstração da fraude 
consistente em descontar a contribuição dos empregados e não recolher os respectivos 
valores ao órgão da Previdência Social. É que o art. 5º, LXVI, da Constituição Federal 
proíbe a prisão civil por dívida, ressalvadas apenas as situações do depositário infiel e do 
devedor de alimentos. 
Ora, considerar crime o simples fato de deixar o contribuinte de recolher, na época 
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própria, a contribuição para a seguridade social seria penalizar o próprio inadimplemento, 
instituindo-se novo tipo de prisão civil por dívida. 
A figura criada pelo mencionado art. 95, alínea d, da Lei 8212, deve ser interpretada 
sistematicamente, de tal modo que se verifique a existência do tipo subjetivo implícito, 
consistente na fraude à Previdência Social. Não é, portanto, o só fato do inadimplemento 
que caracteriza a infração, mas também a intenção de sonegar o repasse dos valores 
recolhidos a título de contribuição. 
Tanto não tiveram os pacientes esse ânimo que requereram e obtiveram parcelamento do 
débito. 
A peça inicial acusatória indica a condição dos denunciados, como representantes legais 
da firma empregadora que deixou de recolher as contribuições previdenciárias 
descontadas dos empregados. O expediente de saldar o compromisso trabalhista e adir o 
cumprimento da obrigação tributária, recorrendo ao pedido de parcelamento, não constitui 
crime, salvo se adotado o princípio da responsabilidade objetiva, sem marca de 
intencionalidade. 
Neste habeas corpus discute-se ainda a revogação do art. 95, d, da Lei 8.212/91, pela Lei 
8866/94, que criou a figura do depositário infiel de tributos e contribuições, estabelecendo 
nova disciplina para a hipótese de caracterização do não recolhimento de valores 
descontados em favor da Fazenda Pública. 
A tese do impetrante é de que estaria eliminada a infração penal consistente na 
apropriação de valores recebidos de terceiros para recolhimento à Fazenda Pública. A 
verdade é que a nova lei exige, para caracterização do fato do não recolhimento de 
impostos, taxas e contribuições recebidas, retidas ou descontadas de terceiros, a 
declaração feita pela pessoa física ou jurídica, do valor descontado ou recebido, o 
processo administrativo, e a certidão do crédito tributário ou previdenciário (art. 2º da Lei 
8.866/94) e o ajuizamento da ação civil, que irá ensejar a abertura de prazo de dez dias 
para recolhimento dos valores questionados ou contestação (art. 4º do mesmo diploma). 
Ora, somente depois dessas providências é que se poderá cogitar do cometimento do 
ilícito civil. Como é que se poderia caracterizar, anteriormente, ilícito penal, pelo simples 
fato do não recolhimento, se a lei superveniente cria novas oportunidades para o 
adimplemento e sanciona a persistência do inadimplemento com a prisão civil de 90 dias? 
 Por essa razões, defiro a ordem”. 
A figura delituosa do crime em comento assemelha-se à da apropriação indébita e só se 
completa com o mesmo elemento subjetivo daquele ilícito. Não pode o crime se configurar 
sem a vontade de apropriar-se o agente dos valores não recolhidos. Interpretar tal norma 
como definidora de mera conduta é colocá-la em evidente conflito com a norma 
Constitucional que veda a prisão por dívida. 
Verifica-se que, às fls. 43, a Fiscal de Contribuição Previdenciária, Sra. Carmelina Melo 
de Sousa Tomaz, em depoimento prestado na Polícia Federal, atesta: 
“Que, na ocasião, a proprietária não opôs empecilho à fiscalização, inclusive demonstrou 
interesse em quitar o débito com o INSS...” 
“Que a depoente, pelo que pôde ver, a firma realmente não ia lá muito bem...” 
É de mister fique averiguado, de modo convincente, a abusiva retensão. O animus rem 
sibi habendi, característico do crime de apropriação indébita, precisa ficar 
indubitavelmente demonstrado. 
No caso específico, o ânimo de apropriar-se não parece estar presente, eis que essas 
contribuições foram devidamente contabilizadas na escrita da firma. 
A ausência do dolo, contudo, é suficiente para fazer desaparecer no caso a figura 
delituosa. 
Por essas razões, dou provimento ao apelo. 
É como voto. 
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APELAÇÃO CRIMINAL N. 2.162-SE  
Relator:  O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: JUSTIÇA PÚBLICA 
Apelado: FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA CACHO  
Advogados: DRS. EMANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA CACHO E OUTRO (APDO.) 

EMENTA: 
Penal. Crime contra o SIstema Financeiro Nacional. Artigo 20 da Lei 7.492/86. 
- Custeio agrícola. Fragilidade das provas da acusação.  
- Ausência do dolo específico.  
- Improvimento do recurso. 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e examinados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide 
a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, negar 
provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 10 de agosto de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 

RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Cuidam os presentes autos, de recurso de 
apelação interposto pelo Ministério Público Federal, ante sentença da lavra do Dr. Ricardo 
César Mandarino Barretto, MM. Juiz da 1ª Vara da Seção Judiciária de Sergipe, que 
absolveu o réu Francisco de Assis Oliveira Cacho com base no artigo 386, III, do Código 
de Processo Penal. 
Apela o representante do Parquet, ao entendimento de que o contexto probatório mostra 
perfeita tipificação, na descrição contida no artigo 20 da Lei nº 7.492/86, merecendo ser 
reformada a sentença, com a condenação do acusado. 
Com contra-razões pela confirmação da sentença, vieram os autos. 
A douta Procuradoria Regional da República, pela Dra. Eliane de Albuquerque Oliveira 
Recena, opinou no sentido do improvimento do recurso. 
É o relatório. 
Ao eminente Revisor. 

VOTO 
SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A denúncia contida nos autos dá conta 
de que o réu teria obtido recursos financeiros para custeio agrícola da safra 1991-1992 
junto ao Banco do Brasil S. A., agência Siqueira Campos em Aracaju-SE e que não os 
teria aplicado nos termos do contrato celebrado com a instituição financeira. 
O réu alegou que houve equívoco por parte do tratorista ao proceder a aragem da terra - 
que acabou por arar também, terras vizinhas às suas - e fez a devolução, com 
acréscimos, dos recursos recebidos até então. 
O delito previsto no artigo 20 da Lei nº 7.492/86, não parece configurado. O dolo 
específico, consistente da vontade livre e consciente de aplicar em finalidade diversa da 
prevista no contrato, os recursos do financiamento agrícola, não restou provado. Eis que o 
réu deu explicação convincente para o ocorrido, devolvendo com acréscimos a parcela 
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recebida até então.  
 Por essas razões, acompanhando o parecer do Ministério Público Federal, nego 
provimento à apelação para manter a sentença pelos seus próprios e jurídicos 
fundamentos. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 55.411-AL 
Relator:  O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelantes: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS E MINISTÉRIO PÚBLICO 
FEDERAL  
Apelados: ANTÔNIO JOAQUIM RAMOS ANTUNES DOS SANTOS E OUTRO 
Advogados: DRS. AUTA FRANÇA DE OLIVEIRA NEMÉZIO (APTE.) E PAULO HENRIQUE 
  FALCÃO BREDA E OUTRO (APDOS.) 

EMENTA: 
Constitucional. Previdenciário. Mandado de Segurança. Aposentado que retorna à 
atividade remunerada. Contribuição para a seguridade social. Lei n.º 9.032/95, arts. 2º e 
3º. Constitucionalidade. 
Segurado aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social RGPS, que permanece 
ou volta a exercer atividade abrangida por esse regime. Validade da contribuição para o 
custeio da seguridade social, em relação à referida atividade, por força do princípio da 
solidariedade. 
Na seguridade social não existe, necessariamente, a correspondência entre contribuição 
e prestação.  

ACÓRDÃO 
 Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, dar provimento à apelação do INSS e à remessa oficial e negar provimento 
à apelação do Ministério Público, nos termos do relatório e voto anexos, que passam a 
integrar o presente julgamento. 
Recife, 20 de maio 1999 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Antônio Joaquim Ramos Antunes dos Santos e 
outro impetraram mandado de segurança contra ato do Superintendente Regional do 
INSS em Alagoas, para se eximirem do pagamento da contribuição previdenciária 
incidente sobre seus salários de contribuição como segurados empresários, por já serem 
aposentados pelo Regime Geral da Previdência Social. 
Alegaram a inconstitucionalidade da Lei n.º 9.032/95, na parte em que deu nova redação 
aos artigos 12, § 4º, da Lei n.º 8.212/91, 11, § 3º e 18, § 2º, da Lei n.º 8.213/91, por 
infringência aos artigos 201 e 202 da CF/88, uma vez que, na qualidade de aposentados, 
não poderiam voltar a contribuir para a previdência social, mormente quando tais 
contribuições não lhes asseguram nenhum benefício previdenciário. 
Pugnaram pela isenção ou, alternativamente, que as contribuições efetuadas como 
aposentados refletissem no cálculo das suas aposentadorias. 
O Ministério Público entendeu constitucional a exação, contudo sugeriu que fosse julgado 
procedente o pedido alternativo a fim de que fossem alteradas as aposentadorias dos 
impetrantes “até o esgotamento do percentual incidente sobre o salário de contribuição” , 
procedendo-se ao recálculo das rendas mensais iniciais. 
Pedido julgado procedente, com a declaração incidental de inconstitucionalidade dos 
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dispositivos da Lei n.º 9.032/95. 
Apelação do INSS e do Ministério Público. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Inicialmente, improcede a preliminar 
suscitada pelo MPF, de que a presente impetração atacaria lei em tese. A Lei n.º 9.032/95 
produziu efeitos concretos, tanto que, após a sua edição, a Administração Previdenciária 
passou a exigir a contribuição dos impetrantes. A ameaça, portanto, é concreta, real e 
iminente, enquadrando-se nas hipóteses de cabimento da ação mandamental preventiva. 
Rejeito a preliminar. 
No mérito, discute-se a validade da cobrança de contribuição para a seguridade social de 
beneficiários aposentados, que voltam a exercer atividade remunerada, abrangida pela 
Lei n.º 8.212/91. 
Os dispositivos atacados das Lei n.º 8.212/91 e 8.213/91, cuja redação foi dada pela Lei 
n.º 9.032/95, assim dispõem: 
“Lei n.º 8.212/91. 
(...) 
Art. 12. (...) 
§ 4º. O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS que estiver 
exercendo ou que voltar a exercer atividade abrangida por este Regime é segurado 
obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito as contribuições de que trata esta 
Lei, para fins de custeio da Seguridade Social”.  
“Lei n.º 8.213/91. 
(...) 
Art. 11. (mesma redação acima). 
Art. 18. O Regime Geral de Previdência Social compreende as seguintes prestações, 
devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente de trabalho, expressas 
em benefícios e serviços: 
(...) 
§ 2º. O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS que permanecer 
em atividade sujeita a este Regime, ou a ela retornar, não fará jus a prestação alguma da 
previdência Social em decorrência dessa atividade, exceto ao salário-família, a 
reabilitação profissional e ao auxílio-acidente, quando empregado”. 
Pelas normas acima, o trabalhador aposentado que permanece ou retorna à atividade 
remunerada mantém a qualidade de contribuinte do sistema - aí incluídos não só a 
previdência social mas a assistência social e a saúde –, sem contudo reverter em 
prestações, sejam benefícios ou serviços, as contribuições por ele recolhidas, salvo as 
exceções previstas em lei. 
É importante considerar que a seguridade social está cimentada no princípio fundamental 
da solidariedade que, segundo lição de Wladimir Novaes Martinez, “significa a 
contribuição pecuniária de uns em favor de outros beneficiários, no espaço e no tempo, 
conforme a capacidade contributiva dos diferentes níveis de clientela de protegidos, de 
oferecerem e a necessidade de receberem”. (Princípios de Direito Previdenciário, 3ª 
edição, LTR, p. 93). 
Diferentemente da Previdência Social, a seguridade social não possui como princípio 
informativo a retributividade, em que há sempre, impreterivelmente, algum tipo de 
compensação pelas contribuições desembolsadas. Não há na seguridade social a 
obrigatoriedade do binômio contribuição/prestação, e a maior prova disso são as 
contribuições devidas pelas pessoas jurídicas, que não são revertidas em forma de 
qualquer prestação. 
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A distinção entre seguridade e previdência foi bem delineada pela doutrina de Wladimir 
Novaes Martinez: 
“Na Previdência Social, basicamente, a solidariedade social significa contribuição da 
maioria em benefício da minoria. Há constante alteração dessas parcelas da maioria e da 
minoria e, assim, num dado momento, todos contribuem e, noutro, todos se beneficiam da 
contribuição da coletividade. É a idéia simples: cada um se beneficia de sua própria 
contribuição. 
Na seguridade social, a diferença básica reside na clientela ser maior e a contribuição 
indireta, através de exações, pulverizando-se e anonimando-se ainda mais a participação 
de cada um na contribuição, fixada segundo a capacidade coletiva de consumir. 
Como princípio técnico, a solidariedade significa a contribuição de certos segurados, com 
capacidade contributiva, em benefício dos despossuídos. É visível na contribuição dos 
urbanos em favor dos rurais. É jacente na cotização dos aposentados, sem reverter 
inteiramente a seu favor, quando do pecúlio, convergindo para outros trabalhadores ativos 
ou não (PBPS, art. 81,I). Faz-se presente na contribuição de quem não tem direito a todas 
as prestações. (Ob. cit. pp. 76/78) (grifei)”. 
E é para o custeio da seguridade social como sistema, nos termos da Lei n.º 8.212/91, 
que são destinadas as contribuições dos aposentados que permanecem ou retornam à 
atividade remunerada.  
Portanto, embora pareça censurável a obrigatoriedade de contribuição para o custeio da 
seguridade social dos aposentados que exercem atividade remunerada, sem que dela se 
beneficiem, não há inconstitucionalidade na exação, em face do princípio da solidariedade 
social que autoriza a obrigatoriedade da contribuição daquele que conserva a capacidade 
contributiva e já é beneficiário do sistema e compatibiliza-se com o art. 195, § 4º, da CF. 
Ante todo o exposto, dou provimento à apelação do INSS e a remessa para denegar a 
segurança, negando, pelos mesmos motivos, provimento à apelação do Ministério 
público. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 60.253-CE 
Relator:  O SR. JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE 
Apelante: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ – JUCEC 
Apelada:  CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A – CEASA 
Advogados: DRS. OSVALDO ALVES DANTAS E OUTROS (APTE.) E ELIEZE MOURA  
  BRASIL TEIXEIRA (APDA.) 

EMENTA: 
Administrativo. Mandado de segurança. Arquivamento de ata de reunião do Conselho de 
Administração na Junta Comercial. Lei nº 8.934/94. Exigência de visto da Central de 
Cadastramento. Protocolo firmado. Ilegalidade. 
- Os documentos exigidos quando do pedido de arquivamento dos atos constitutivos das 
empresas estão dispostos no art. 37 da Lei nº 8.934, de 1994, sendo proibida, em seu 
parágrafo único, a exigência de qualquer outro documento. 
- Afronta o princípio da legalidade a exigência de visto prévio da Central de 
Cadastramento – CECAD, face à existência de Protocolo firmado entre Superintendência 
Regional da Receita Federal, Secretaria de Finanças do Município e Secretaria de 
Indústria e Comércio do Estado do Ceará, com anuência da Junta Comercial – CE. 
- Apelação e remessa oficial improvidas. 

ACÓRDÃO 
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 Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar provimento à 
apelação e à remessa, na forma do relatório, voto e das notas taquigráficas constantes 
dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 6 de maio de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE – Relator 

RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE: Trata-se de apelação e remessa de 
sentença em ação mandamental, onde os impetrantes pretendem a obtenção de ordem 
para que seja determinado o arquivamento de sua ata de reunião do Conselho de 
Administração na Junta Comercial do Estado do Ceará. 
A autoridade impetrada negou o arquivamento da Ata da 54ª Reunião do Conselho de 
Administração, realizada em 21 de novembro de 1996, na qual foram deliberadas e 
aprovadas matérias de interesse para a sociedade impetrante. Sendo que, ao levar o 
requerimento de arquivamento dos atos constitutivos da empresa, foram surpreendidos 
com a negativa de protocolo do pedido, devido ao mesmo não estar visado pela Central 
de Cadastramento – CECAD. 
Ao prestar informações, a autoridade coatora alegou que a sua recusa em dar andamento 
ao pedido de arquivamento do contrato social da empresa sem o visto prévio da Central 
de Cadastramento decorre da existência de acordo firmado entre a Superintendência 
Regional da Receita Federal, a Secretaria de Finanças do Município e a Secretaria de 
Indústria e Comércio do Estado do Ceará, com anuência da Junta Comercial do Estado. 
O ilustre Juiz Federal concedeu a segurança por entender que a fiscalização tributária não 
se insere entre as atribuições e finalidades da Junta Comercial do Estado do Ceará. 
Irresignada com a decisão, a Junta Comercial do Estado do Ceará apela da decisão, 
ratificando todos os termos das informações prestadas. 
É o relatório. 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE (Relator): Trata-se de matéria de fácil 
deslinde, uma vez que já existem inúmeras decisões deste Tribunal no sentido de acatar 
a alegação de ilegalidade nos casos como o de que se cuida. 
Entendo, igualmente, que a exigência do visto prévio da Central de Cadastramento – 
CECAD constitui uma afronta ao princípio da legalidade, pois, se a Lei nº 8.934/94 não 
determina uma limitação, não poderá fazê-lo protocolo firmado entre a Superintendência 
Regional da Receita Federal, a Secretaria de Finanças do Município e a Secretaria de 
Indústria. 
Vejamos alguns acórdãos deste Tribunal assim ementados: 
“Mandado de segurança. Junta Comercial. Pedido de arquivamento de aditivo de contrato 
social subordinado ao prévio exame de órgão conveniado. Incabimento. 
- Os procedimentos relativos às Juntas Comerciais estão balizados pela Lei nº 8.934, de 
18.11.94, que não estabelece a prévia concordância de outro órgão como condição para o 
arquivamento de contratos e documentos outros. 
- Presença de direito líquido e certo das pessoas jurídicas de direito privado de verem 
seus pedidos de arquivamento analisados pela instituição incumbida do registro do 
comércio, independentemente do prévio ‘visto’ da CECAD. 
- Precedentes desta Turma: AMS 61132/CE e AMS 60152/CE. 
- Remessa oficial improvida”. 
(REOMS nº 64.040- CE, Rel. Juiz Castro Meira, DJU 02.11.98, p. 000221). 
“Constitucional. Administrativo. Mandado de segurança. Pedido de arquivamento de atos 
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constitutivos de empresa. Negativa de protocolização do pedido. Exigência de visto prévio 
da Central de Cadastramento – CECAD. Protocolo subscrito pela JUCEC. Ilegalidade. Lei 
nº 8.934, de 1994. Documentos obrigatórios. Direito líquido e certo. 
1 - Negativa de protocolização do pedido de arquivamento dos atos constitutivos da 
sociedade Primula Participações Ltda. na Junta Comercial do Estado do Ceará – JUCEC.  
2 – Exigência de visto prévio da Central de Cadastramento – CECAD, face à existência de 
protocolo firmado entre a Superintendência Regional da Receita Federal, a Secretaria de 
Finanças do Município e a Secretaria de Indústria e Comércio do Estado do Ceará, com 
anuência da Junta Comercial/CE. 
3 – A Lei nº 8.934, de 1994, elenca os documentos a serem apresentados quando do 
pedido de arquivamento dos atos constitutivos das empresas, proibindo, em seu 
parágrafo único, a exigência de qualquer outro documento.  
4 – Afronta ao princípio da legalidade, segundo o qual ninguém é obrigado a fazer ou 
deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei (CF, art. 5º, II). O protocolo firmado 
entre as repartições, enquanto tal, não poderá imiscuir-se no campo reservado às normas 
de hierarquia superior. 
5 – Direito líquido e certo da impetrante de poder ter arquivado o contrato de constituição 
da empresa, mediante a apresentação exclusiva dos documentos exigidos pela legislação 
pertinente (art. 37 da Lei nº 8.934, de 1994), sem a necessidade do visto prévio da 
CECAD. Remessa oficial improvida. 
(REOMS nº 57.044-CE, Rel. Juiz Geraldo Apoliano, DJU 15.06.98, p. 000846). 
Pelo exposto, nego provimento à apelação e à remessa oficial.  
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 62.780-SE 
Relator:  O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelantes: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - UFSE E VERA LÚCIA 
  NOVAES PROVINCIALI E OUTROS 
Apelados: OS MESMOS 
 Advogados: DRS. PAULO CELSO REGO LEO E OUTROS E DANIEL FABRÍCIO 
  COSTA JÚNIOR E OUTROS 

EMENTA: 
Administrativo. Mandado de Segurança. Lei nº 8.168/91. Preliminares de ilegitimidade 
passiva ad causam e de impropriedade da via eleita para exame da matéria. Rejeição. 
Transformação de funções comissionadas em cargos de direção. Novos valores 
atribuídos aos quintos incorporados com base nas antigas gratificações. Preenchimento 
dos requisitos necessários à obtenção da vantagem antes da edição da nova lei. Direito 
adquirido. 
- Autoridade coatora é aquela a quem cabe a executoriedade do comando normativo 
genérico. Tem, portanto, legitimidade para figurar no pólo passivo, como autoridade 
coatora, o reitor da universidade da qual são servidores os impetrantes. Preliminar 
rejeitada. 
- Não sendo o caso de interposição de mandado de segurança como substitutivo de ação 
de cobrança, afasta-se a preliminar argüida de incabimento da presente ação. 
- Os servidores que, ao tempo da edição da Lei nº 8.168/91, já tinham adquirido o direito à 
percepção de quintos pelo exercício de funções comissionadas, não podem sofrer 
qualquer prejuízo em razão da transformação dessas funções em outras, as quais foi 
atribuído valor monetário inferior, porquanto estariam protegidos pelo direito adquirido, 
não havendo, por outro lado, como modificar-se as situações já definitivamente 
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constituídas. 
- A base de cálculo da mencionada vantagem há de ser o valor da função comissionada 
ou cargo em comissão efetivamente exercido pelo servidor, durante o lapso de tempo 
exigido por lei à obtenção do benefício. 
- Aos servidores, todavia, que preencheram o requisito temporal para a incorporação de 
parcelas de quintos, após a edição da Lei Nº 8.168/91, forçoso é reconhecer que ditas 
parcelas só devam ser calculadas com base nos valores atribuídos aos Cargos de 
Direção (CD) ou Funções Gratificadas (FG), criados por essa lei. 
- Apelação da autarquia impetrada improvida. Apelação dos impetrantes e remessa oficial 
parcialmente providas. 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à 
unanimidade, negar provimento à apelação da autarquia impetrada e dar parcial 
provimento à apelação dos impetrantes e à remessa oficial, nos termos do voto do 
Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 22 de abril de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Cuida-se de mandado de segurança preventivo 
impetrado contra ato a ser perpetrado pelo Reitor da Universidade Federal de Sergipe - 
UFSE, em atendimento à recomendação do MARE, consubstanciado na redução no valor 
dos quintos incorporados pelos impetrantes, funcionários daquela instituição de ensino 
pelo exercício de função comissionada.  
O douto Juiz a quo afastou as preliminares de ilegitimidade da autoridade apontada 
coatora e da impropriedade da via eleita e, no mérito, concedeu a segurança ao 
entendimento de que a redução do valor dos quintos a ser efetivada por recomendação 
do MARE - Ofício nº 30/96 - fundada em decisão do TCU, constitui violação ao direito 
adquirido daqueles servidores que já haviam incorporado a referida vantagem antes da 
vigência da Lei 8.168/91. 
Ressaltou, contudo, que as parcelas de quintos incorporadas após a edição da lei acima 
mencionada deveriam obedecer a legislação posterior. 
Inconformada, apela a UFSE, renovando a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam 
da autoridade impetrada e, no mérito, alega que o direito adquirido se dirige à 
incorporação dos percentuais e não à remuneração da função de confiança.  
Os impetrantes, também, interpõem recurso de apelação no tocante a parte da sentença 
que não reconheceu o direito adquirido dos servidores que incorporaram os quintos após 
a vigência da Lei nº 8.168/91, pugnam, assim, pela reforma parcial do decisum. 
Foram oferecidas contra-razões ao recurso da UFSE. 
Subiram os autos. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Como se observa do relatório, os 
impetrantes, servidores aposentados da Universidade Federal de Sergipe, impetraram a 
presente segurança contra ato do magnífico Reitor da mencionada entidade de ensino, 
insurgindo-se contra a ameaça, por parte da autoridade impetrada, de redução dos 
valores referentes aos denominados quintos já incorporados aos seus proventos. 
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Alegam os requerentes do writ que, com a edição da Lei n.º 8.168/91, as Funções 
Comissionadas foram transformadas em Cargos de Direção (CD) e em Funções 
Gratificadas (FG). Desta forma, o pagamento correspondente ao exercício destas 
funções, resultante da mencionada lei, foi fixado em valor inferior às anteriores Funções 
Comissionadas e sobre as quais haviam sido anteriormente calculados os quintos já 
incorporados. 
Por sua vez, o Tribunal de Contas da União (TCU),entendeu que os mencionados quintos, 
já incorporados, deveriam ser calculados sobre os valores estabelecidos em razão da 
transformação das anteriores Funções Comissionadas, ou seja, sobre os Cargos de 
Direção (CD) ou Funções Gratificadas (FG), conforme o caso. 
É, portanto, contra essa posição adotada pelo Tribunal de Contas e acolhida pela 
autoridade impetrada que se insurgem os impetrantes, ao fundamento de que este 
procedimento fere os princípios constitucionais do direito adquirido, do ato jurídico perfeito 
e da irredutibilidade vencimental. 
Examino, inicialmente, as preliminares suscitadas pela UFSE, que, ao meu sentir, não 
merecem prosperar. 
Com relação à ilegitimidade passiva argüida pela impetrada, entendo que, sendo o 
dirigente da instituição de ensino quem determinará a redução nos proventos dos 
impetrantes, em cumprimento à orientação do MARE/TCU, é ele a autoridade a ser 
apontada como coatora, uma vez que lhe compete a executoriedade do comando 
normativo genérico.  
No tocante à impropriedade da via eleita por não ser o mandado de segurança substituto 
de ação de cobrança, entendo, na verdade, que o mandamus objetiva o reconhecimento 
do direito líquido e certo dos impetrantes de não terem reduzido os seus proventos de 
aposentadoria por ato a ser perpetrado pelas autoridades administrativas indicadas e, 
qualquer diferença devida será executada na referida ação a partir da impetração. 
Rejeito, portanto, as preliminares. 
Antes de adentrar no mérito da questão, faz-se necessário destacar que, na presente 
ação, existem quatro situações distintas de impetrantes. 
A primeira diz respeito ao servidor estatutário, antes do advento do Regime Jurídico 
Único, instituído pela Lei nº 8.112/90, que, por exercer funções ou cargos comissionados, 
teve “quintos” incorporados e concedidos de acordo com os ditames da Lei nº 6.732/79 
(antiga lei dos “quintos”). 
A segunda refere-se ao servidor celetista, antes da Lei nº 8.112/90, que, ao passar para o 
Regime Jurídico Único, fora-lhe concedido o direito de incorporar quintos resultantes do 
desempenho de função ou cargo comissionado ainda sob o regime trabalhista, sendo tal 
incorporação feita, ainda nos moldes da Lei nº 6.732/79. 
A terceira situação trata de servidor celetista, antes da Lei nº 8.112/90, que só teve 
reconhecido o seu direito à incorporação de “quintos” com a edição da Lei nº 8.911/94, 
muito embora tenha preenchido os requisitos necessários à incorporação da referida 
vantagem antes da edição da Lei nº 8.168/91, que transformou as Funções 
Comissionadas (FC) em Cargos de Direção (CD). 
Por fim, existe uma quarta situação, que é aquela do servidor celetista ou estatutário, 
antes da Lei nº 8.112/90, que teve reconhecido o direito à incorporação de “quintos” com 
a edição da Lei nº 8.911/94, mas só preencheu os requisitos necessários à incorporação 
de algumas parcelas dessa vantagem após a edição da Lei nº 8.168/91. 
Após esses esclarecimentos, passo ao exame da matéria propriamente dita. 
Na verdade, com a edição da Lei n.º 8.168/91, de 16 de janeiro de 1991, houve, de fato, a 
alegada transformação das anteriores Funções Comissionadas em Cargos de Direção 
(CD) e em Funções Gratificadas (FG), implicando, assim, em que, a partir da edição do 
diploma legal em comento, passassem as novas incorporações de quintos a serem 
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calculadas com base nos novos valores fixados para estas funções. 
Desta forma, não resta dúvida de que os servidores que, a esse tempo, já houvessem 
adquirido o direito à percepção dos quintos, por força dos diplomas legais então vigentes, 
não sofreriam qualquer prejuízo, porquanto estariam protegidos pelo direito adquirido, não 
havendo, por outro lado, como modificar-se as situações já definitivamente constituídas. 
Dentre estes servidores, estariam os impetrantes enquadrados nas três primeiras 
situações descritas no início deste voto. 
É que, com o advento do Regime Jurídico Único - Lei nº 8.112/90 -, os antigos servidores 
celetistas passaram a fazer jus aos mesmos direitos e vantagens que eram percebidos 
pelos servidores estatutários. 
Assim, os antigos servidores celetistas, que, antes do Regime Jurídico Único, tivessem 
exercido função comissionada ou cargo em comissão, desde que preenchido o requisito 
temporal, tiveram “quintos” incorporados, desde que preenchido o requisito temporal 
previsto em lei. 
Por outro lado, a Lei nº 8.911/94, além de definir, no seu art. 3º, os novos critérios de 
incorporação dos quintos previstos no art. 62 do Regime Jurídico Único (Lei nº 8.112/90), 
foi mais além quando, em seu art. 8º, assim estabeleceu: 
“Art. 8º. Ficam mantidos os quintos concedidos até a presente data, de acordo com o 
disposto na Lei nº 6.732, de 4 de dezembro de 1979, considerando-se, inclusive, o tempo 
de serviço público federal prestado sob o regime da legislação trabalhista pelos servidores 
alcançados pelo art. 243 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, observadas, para 
este efeito, as seguintes prescrições: 
I - a contagem do período de exercício terá início a partir do primeiro provimento em cargo 
em comissão, função de confiança ou função gratificada, integrantes, respectivamente, 
dos Grupo-Direção e Assessoramento Superiores e Direção e Assistência Intermediárias, 
instituídos na conformidade da Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, ou encargo de 
natureza especial previsto em lei;” (grifei). 
Observa-se, portanto, a teor do dispositivo acima transcrito, que o direito à incorporação 
da multicitada vantagem foi assegurado a todos os servidores públicos, que 
desempenharam funções comissionadas ou cargos comissionados, mesmo sob a égide 
da legislação anterior, que regulamentava a matéria. 
Ultrapassada a questão sobre o direito à incorporação de “quintos” por parte desses 
servidores, dúvida também não há sobre a base de cálculo dessa vantagem, que há de 
ser o valor da função comissionada ou cargo em comissão por eles efetivamente 
exercido, durante um determinado tempo exigido por lei. 
Ora, na linha deste raciocínio, somente aqueles servidores que completaram o interstício 
para a incorporação de “quinto” após 16.01.91, data em que entrou em vigor a Lei nº 
8.168/91 - que transformou as Funções Comissionadas (FC) em Cargos de Direção (CD) 
-, foram alcançados pelos comandos contidos no mencionado diploma legal. 
É o caso daqueles impetrantes que se acham enquadrados na quarta situação de servidor 
anteriormente descrita, ou seja, aqueles que só preencheram os requisitos necessários à 
incorporação de parcelas dessa vantagem após a edição da Lei nº 8.168/91.  
Em síntese, reconhece-se o direito adquirido a manutenção dos quintos, com o cálculo 
dessa vantagem incidindo sobre as anteriores Funções Comissionadas, somente àqueles 
servidores que preencheram os requisitos necessários para a obtenção do direito de sua 
incorporação anteriormente à edição da Lei n. 8.168/91. 
No que se refere, todavia, aos servidores que preencheram o requisito temporal para a 
incorporação de parcelas de tal vantagem após a edição da Lei nº 8.168/91, forçoso é 
reconhecer que as mesmas devam ser calculadas com base nos valores atribuídos aos 
Cargos de Direção (CD) ou Funções Gratificadas (FG), criados por esse diploma legal. 
Com estas considerações, portanto, nego provimento à apelação da Universidade e dou 
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parcial provimento à apelação dos impetrantes e à remessa oficial, para reconhecer que, 
apenas, os quintos, cujos interstícios para sua incorporação foram completados após a 
Lei nº 8.168/91, devem ser calculados sobre os valores instituídos para os Cargos de 
Direção ou Funções Gratificadas, nos termos dessa lei. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 65.327- PB 
Relator:  O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: PLANC – PLANEJAMENTO, CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA. 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. MARIA REGINA SIQUEIRA DE LIMA E OUTROS (APTE.) 

EMENTA: 
Processual Civil. Conexão. Antes da prolação de sentença. Litispendência. Institutos 
diferentes. Caracterizada a litispendência.  
1. De acordo com o art. 105 do CPC, havendo conexão (quando for comum o objeto ou a 
causa de pedir) o juiz pode ordenar a reunião de ações propostas em separado. 
2. É entendimento pacífico na doutrina que, julgada uma das ações, desaparece a 
finalidade de reunião dos processos, devendo prosseguir normalmente o julgamento em 
relação à outra. 
3. Os requisitos da litispendência (mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo 
pedido) são diferentes dos da conexão, não se confundindo os dois institutos. 
4. In casu, as duas ações propostas pela ora apelante possuem o mesmo objeto e causa 
de pedir a caracterizar a litispendência. 
5. 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, 4 de maio de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA – Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Planc – Planejamento, Construção e 
Incorporação Ltda. apela da sentença de fls. 28, da lavra do MM. Juiz Alexandre Costa de 
Luna Freire, da 2ª Vara – PB, que indeferiu a inicial com base no art. 8º da Lei nº 
1.533/51, c/c o art. 267, V, do CPC. 
Em suas razões de apelo, a parte argúi a impossibilidade de litispendência, haja vista não 
existir o mesmo objeto entre a presente ação e a que a apelante pretendia estabelecer a 
conexão.  
Contra-razões. 
É o relatório.  

VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): Planc – Planejamento, Construção e 
Incorporação Ltda. apela da sentença de fls. 28, da lavra do MM. Juiz Alexandre Costa de 
Luna Freire, da 2ª Vara – PB, que indeferiu a inicial com base no art. 8º da Lei nº 
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1.533/51, c/c o art. 267, V, do CPC. 
Em suas razões de apelo, a parte argúi a impossibilidade de litispendência, haja vista não 
existir o mesmo objeto entre a presente ação e a que a apelante pretendia estabelecer a 
conexão. 
Dispõe o Código de Processo Civl, em seus artigos 103 e 105, verbis: 
“Art. 103. Reputam-se conexas duas ou mais ações, quando lhes for comum o objeto ou a 
causa de pedir”. 
“Art. 105. Havendo conexão ou continência, o juiz, de ofício ou a requerimento de 
qualquer das partes, pode ordenar a reunião de ações propostas em separado, a fim de 
que sejam decididas simultaneamente”. 
A razão de ser dos dois artigos supracitados, em facultando a reunião de ações propostas 
em separado a um mesmo juízo, é, tão-somente, de evitar sejam proferidas decisões 
contraditórias sobre a mesma matéria, ou seja, antes da prolação da sentença. Tal 
afirmação se impõe, face à impossibilidade da reunião por conexão após qualquer uma 
das ações conexas já haver sido julgada. Nesse sentido vem se posicionando a doutrina: 
Theotonio Negrão, in Código de Processo Civil, Ed. Saraiva, 27ª edição, 1996: 
“Julgada uma das ações, desaparece a finalidade de reunião dos processos (RJTJESP 
108/405, JTA 36/156). 
Não há conexão, que poderia determinar a reunião dos processos, se um deles já se acha 
julgado, sem relevo a circunstância de haver apelação, posto que a conexão somente 
ocorre na mesma instância. Destaca-se a facultatividade da reunião de processos 
conexos. (STJ 2ª Seção, CC 3.075-3-BA, Rel. Min. Dias Trindade, j. 12.08.92, v.u., DJU 
14.09.92, p. 14.935, 2ª col. em.)”.  
“Impossível reconhecer-se a competência por juízo de conexão, presente que a 
consignatória já foi, no juízo de primeiro grau julgada, o que torna impossível o julgamento 
simultâneo de que trata o CPC, 105. Esse entendimento não ofende o CPC, 103. Antes, 
aplica-o em consonância com o CPC, 105. (STJ, Ag 41414, Rel. Min. Nilson Naves). 
Sobre a litispendência, instituto diferente da conexão, versa o artigo 301, §§ 1º a 3º, do 
CPC: 
“Art. 301. Omissis. 
§ 1º. Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação 
anteriormente ajuizada. 
§ 2º. Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de 
pedir e o mesmo pedido. 
§ 3º. Há litispendência quando se repete ação, que está em curso; há coisa julgada, 
quando se repete ação que já foi decidida por sentença, de que não caiba recurso”. 
Verifica-se dos parágrafos anteriores que os requisitos da litispendência (mesmas partes, 
mesma causa de pedir e mesmo pedido) são diferentes dos da conexão, não se 
confundindo os dois institutos. In casu, as duas ações propostas pela ora apelante, 
apesar de envolverem as mesmas partes, têm objetos idênticos, senão vejamos: 
- O MS nº 96.0003021-9 tem como objeto a não incidência do PIS sobre a venda de 
imóveis (objeto do presente recurso; em julgamento); 
- O MS nº 95.5069-2 tem como objeto, por sua vez, a não incidência do PIS sobre a 
atividade de incorporação imobiliária, considerada a venda de imóveis (à época, em 
julgamento). 
In casu, as duas ações propostas pela ora apelante possuem o mesmo objeto e causa de 
pedir, a caracterizar a litispendência. 
Por tais razões, nego provimento à apelação, para manter a sentença em todos os seus 
termos. 
É o meu voto. 
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APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 65.796-CE  
Relator:  O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ 
Apelada: ICE REFRIGERAÇÃO LTDA. 
Advogados: DRS. RICARDO LUIZ ANDRADE LOPES E OUTROS (APTE.) 
  E JOSÉ CARLOS FORTES ROCHA E OUTRO (APDA.) 

EMENTA: 
Mandado de Segurança. Junta comercial. Pedido de arquivamento de aditivo de contrato 
social subordinado ao prévio exame de órgão conveniado. 
- Os procedimentos relativos às juntas comerciais estão balizados pela Lei nº 8.934, de 
18.11.94, que não estabelece a prévia concordância de outro órgão como condição para o 
arquivamento de contratos e documentos outros. 
- Presença de direito líquido e certo das pessoas jurídicas de direito privado de verem 
seus pedidos de arquivamento analisados pela instituição incumbida do registro do 
comércio, independentemente do prévio “visto” da CECAD. 
- 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 oficial, nos termos do relatório, 
voto e notas taquigráficas anexos, que passam a integrar o presente julgado. 
Recife, 8 de abril de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA – Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Ice Refrigeracão Ltda. impetrou Mandado de 
Segurança, com pedido de liminar, contra ato do Sr. Presidente da Junta Comercial do 
Estado do Ceará, que recusou o arquivamento do terceiro aditivo ao seu contrato social, 
alegando a existência de protocolo firmado em 29.05.95 entre a Receita Federal, SEFAZ, 
SIC e SEFIN, com base no convênio de cooperação técnica assinado pela Secretaria da 
Receita Federal, Governo do Estado do Ceará e Prefeitura Municipal de Fortaleza. 
O Ministério Público Federal manifestou-se pela concessão do mandamus. 
O MM.Juiz a quo julgou procedente o presente writ. 
Irresignada, apelou a Junta Comercial do Estado do Ceará, aduzindo que as exigências 
que ocasionaram a recusa ao pedido da apelada partiram da Cecad-Central de 
Cadastramento, e não do órgão de Registro do Comércio. 
Ao final, apontou a necessidade de ter como litisconsortes passivos necessários os 
titulares da Superintendência da Receita Federal, da Secretaria da Fazenda do Estado do 
Ceará e da Secretaria de Finanças do Município de Fortaleza, subscritores dos 
mencionados convênio e protocolo. 
Sem apresentação de contra-razões, subiram os autos. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Ressalto inicialmente que é induvidosa a 
competência da Justiça Federal. Embora as juntas comerciais sejam repartições 
estaduais, agem por delegação federal, como tem reiteradamente proclamado a 
jurisprudência. 
A Junta Comercial do Estado do Ceará firmou convênio com a Superintendência da 
Receita Federal, Secretaria da Fazenda do Ceará e Secretaria de Finanças do Município 
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de Fortaleza, pelo qual foi instituído a Central de Cadastramento - CECAD. No convênio, 
ficou expresso que somente serão protocolizados processos na JUCEC se estiverem 
previamente visados pela CECAD. 
Embora seja louvável a soma de esforços dos órgãos públicos na busca de atingirem 
objetivos comuns, impende que não sejam vulneradas as normas já estabelecidas pela 
legislação vigente. 
Ora, o procedimento relativo às juntas comerciais está balizado pela Lei nº 8.934, de 
18.11.94, que não estabelece a prévia concordância de outro órgão como condição para o 
arquivamento de contratos e documentos outros. 
Desse modo, há direito líquido e certo das pessoas jurídicas de direito privado de verem 
seus pedidos de arquivamento analisados pela instituição incumbida do registro do 
comércio, independentemente do prévio “visto” da CECAD. 
Merece, pois, ser mantida a r. sentença. 
Em razão do exposto, nego provimento à apelação e à remessa oficial. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 66.016-CE  
Relator:  O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelado: HUMBERTO BRASIL DE PAULA 
Advogados: DRS. CLARISSA SAMPAIO SILVA (APTE.) E ADRÍSIO BARBOSA CÂMARA E 
OUTRO (APDO.)  

EMENTA: 
Processual Civil e Administrativo. Mandado de segurança. Liberação de veículo de 
procedência estrangeira. Inaplicação da regra contida no art. 1º, da Lei nº 2.770/56. 
Terceiro de boa-fé. Súmula 138 - TFR. 
- A hipótese sub examen não trata de “liberação de mercadorias, bens ou coisas de 
qualquer espécie procedentes do estrangeiro”, mas de bem adquirido no mercado interno 
por terceiro de boa-fé.  
- A regra contida no art. 1º, da Lei nº 2.770/56 não se aplica à espécie. 
- O Código Penal (art. 91, II, b) e o Código de Processo Penal (art. 130, II) são explícitos 
em excluir o terceiro de boa-fé dos efeitos da condenação e do seqüestro. 
- “A pena de perdimento de veículo, utilizado em contrabando ou descaminho, somente se 
justifica se demonstrada, em procedimento regular, a responsabilidade do seu proprietário 
na prática do ilícito”. (Súmula 138-TFR). 
- Apelação e remessa improvidas. 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do relatório, 
voto e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do 
presente julgado. 
Recife, 10 de junho de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator  

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: A impetração teve como objeto a liberação do veículo 
de marca Toyota, que fora apreendido pela Polícia Federal por tratar-se de veículo de 
origem estrangeira importado com falsificação das guias de recolhimento dos impostos e 
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da respectiva declaração de importação. 
A r. sentença concedeu a segurança com fundamento em precedentes jurisprudenciais, 
inclusive a Súmula 138-TFR. 
Apela a União Federal, argumentando que a entrega da coisa objeto de ação penal resta 
inteiramente vedada pela Lei nº 2.770, de 04.05.56. Dessarte, não restaria à 
administração outro caminho senão o da apreensão do bem. 
Sem contra-razões, subiram os autos. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): O impetrante adquiriu o veículo objeto do 
presente mandado de segurança na DIVEPEL, firma sediada em Fortaleza, onde é 
regularmente estabelecida. Não há qualquer notícia de seu envolvimento com a prática 
criminosa que levou à instauração do procedimento criminal. Ao contrário, recebendo a 
documentação, levou o bem ao DETRAN onde foi registrado. 
Seu pedido de devolução do bem apreendido foi negado, entretanto, com fulcro no art. 1º 
da Lei nº 2.770, de 04.05.56, que assim dispõe: 
“Art. 1°. Nas ações e procedimentos judiciais de qualquer natureza, que visem obter a 
liberação de mercadorias, bens ou coisas de qualquer espécie procedentes do 
estrangeiro, não se concederá, em caso algum, medida preventiva ou liminar que, direta 
ou indiretamente, importe na entrega da mercadoria, bem ou coisa”. 
A regra invocada não se aplica à situação em exame. Não se trata de “liberação de 
mercadorias, bens ou coisas de qualquer espécie procedentes do estrangeiro”, mas de 
bem adquirido no mercado interno por terceiro de boa-fé.  
Ressaltou muito bem o ilustre Procurador Regional da República Dr. Lino Edmar de 
Menezes que o Código Penal (art. 91, II, b) e o Código de Processo Penal (art. 130, II) 
são explícitos em excluir o terceiro de boa-fé dos efeitos da condenação e do seqüestro. 
Resta invocar o enunciado da Súmula 138 do extinto TFR, do seguinte teor: 
“A pena de perdimento de veículo, utilizado em contrabando ou descaminho, somente se 
justifica se demonstrada, em procedimento regular, a responsabilidade do seu proprietário 
na prática do ilícito”. 
Merece, pois, confirmação a r. sentença concessiva da segurança. 
Em face do exposto, nego provimento à apelação e à remessa oficial. 
É como voto.  
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 66.417-AL 
Relator:  O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: UNIÃO FEDERAL 
Apelada: CYNTHIA FACUNDO ALENCAR BRASIL 
Advogado: DR. JANIO CAVALCANTE GONZAGA (APDA.) 

EMENTA: 
Administrativo. Constitucional. Processual Civil. Apelação da União Federal. 
Intempestividade. Candidata aprovada em concurso para a Polícia Federal. Lotação em 
cidade diferente do domicílio de seu cônjuge. Remoção. Proteção à família. 
1. Inobstante a União Federal goze do privilégio previsto no art. 188 do CPC, ou seja, da 
contagem em quádruplo do prazo para contestar e em dobro para recorrer, esta, 
conforme se depreende dos autos, embora tenha sido intimada pessoalmente da decisão 
em 26.02.98, somente intentou recurso de apelação em 14.05.98, mais de 60 dias da 
ciência da decisão. 
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2. Preliminar de intempestividade acolhida. 
3. A Constituição Federal, em seu art. 226, assegura que o Estado dispensará especial 
proteção à família visando sua unidade e permanência. 
4. Cuidando a hipótese de lotação de candidato aprovado em concurso público em local 
distinto do seu domicílio, do seu cônjuge e de sua família, visando à preservação desta, 
plausível deferir-se sua remoção para a cidade onde já se encontra estabelecida. 
5. Remessa oficial improvida. 

ACÓRDÃO 
 Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade de votos, não conhecer 
da apelação, em face de sua intempestividade, e negar provimento à remessa oficial, nos 
termos do voto do Juiz Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas, que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 27 de abril de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA – Relator 

RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: A União Federal apela da sentença de fls. 
68/73, da lavra do MM. Juiz Paulo Machado Cordeiro, da 2ª Vara da Seção Judiciária de 
Alagoas, que julgou procedente a ação, no sentido de determinar a remoção do particular 
para a sede da Delegacia da Receita Federal de Alagoas, em Maceió, locação da 
prestação de serviço de seu marido.  
 A União Federal, em suas razões de recurso, alega que é incabível qualquer paralelo 
com o instituto da remoção (art. 36, parágrafo único), já que este tem caráter de 
definitividade, enquanto o art. 84, § 2º, disciplina um deslocamento marcado pela 
provisoriedade. 
Em suas contra-razões, o particular pugna pela intempestividade da apelação. 
É o relatório. 

VOTO - PRELIMINAR 
 O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): A União Federal, em suas razões de 
recurso, alega que é incabível qualquer paralelo com o instituto da remoção (art. 36, 
parágrafo único), já que este tem caráter de definitividade, enquanto o art. 84, § 2º, 
disciplina um deslocamento marcado pela provisoriedade. 
Em suas contra-razões, o particular pugna pela intempestividade da apelação. 
Inobstante a União Federal goze do privilégio previsto no art. 188 do CPC, ou seja, da 
contagem em quádruplo do prazo para contestar e em dobro para recorrer, esta, 
conforme se depreende dos autos, embora tenha sido intimada pessoalmente da decisão 
em 26.02.98, somente intentou recurso de apelação em 14.05.98, mais de 60 dias da 
ciência da decisão. Assim, diante da flagrante intempestividade do recurso em tela, não 
conheço da presente apelação da União Federal, passando à análise da matéria tão-
somente por força da remessa oficial. 

VOTO – MÉRITO 
 O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Trata-se de apelação da União 
Federal, não conhecida em face do acolhimento da preliminar de intempestividade. 
Entretanto, cuidando a matéria de decisão concessiva em mandado de segurança, 
necessário se faz a análise da matéria sub judice por força da remessa oficial. 
Cuidando sobre a família, a Carta Magna prevê, em seu art. 226, in verbis: 
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 “Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado”. 
No caso em apreço, a impetrante vem exercendo, desde 08.11.95, o cargo de Técnica do 
Tesouro Nacional, estando lotada em Manaus, onde passou a exercer suas funções. Por 
outro lado, seu cônjuge desempenhava suas funções na Alfândega do Porto de Manaus, 
até haver sido aprovado em concurso público para o cargo de Auditor Fiscal, sendo 
nomeado para exercer sua nova função na capital do Estado de Alagoas, Maceió. 
Diante de tal situação, impõe-se observar que a negativa de remoção da apelada 
acarretaria desequilíbrio familiar, em função da situação em que o cônjuge varão se 
encontra em Maceió. 
Por outro lado, sendo a função de Auditor Fiscal do Tesouro Nacional distribuída entre os 
diversos Estados federados, nenhum prejuízo advirá à Administração se a agravada 
prestar seus serviços em Maceió, onde já reside seu cônjuge e mantém laços com a 
comunidade. 
Assim sendo e dentro da melhor razoabilidade, em nome do bem maior em evidência, ou 
seja, a família e manutenção da sua unidade, não há como obstar a remoção da agravada 
para a Cidade de Maceió na qual se encontra sua família. 
A discussão acerca da aplicação da remoção à hipótese não vem ao caso, pois o que 
importa observar é que a mudança de domicílio, de qualquer modo qualificada (remoção, 
transferência, deslocamento etc.), importará em prejuízo da família a qual ora se objetiva 
preservar. 
Desta feita, tendo como irreparável a sentença monocrática ora hostilizada, nego 
provimento à remessa oficial. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 66.495-AL 
Relator:  O SR. JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO 
Apelante: USINA CAETÉ S/A 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS 
Advogados: DRS. GERVÁSIO LOPES CALHEIROS E OUTROS (APTE.) E 
  AUZENEIDE MARIA DA SILVA WALLRAF E OUTROS (APDO.) 

EMENTA: 
Previdenciário. Tributário. Contribuição Social do Seguro de Acidente do Trabalho (SAT). 
Artigos 146, inciso III, a, e 195, inciso I, da Constituição Federal vigente. Lei nº 8.212/91, 
artigo 22, inciso II. Definição de percentuais. 
- A referida Lei 8.212/91 não definiu a Contribuição Social do Seguro de Acidente do 
Trabalho, nem tampouco seu fato gerador, base de cálculo ou contribuinte. Tratou 
apenas, em seu artigo 22, inciso II, de fixar os percentuais cabíveis às diferentes 
categorias de empresas, de acordo com a sua atividade preponderante e com o grau do 
risco de acidente de trabalho a que expõe seus empregados. 
- Apelo improvido. Sentença mantida. 

ACÓRDÃO 
 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação em Mandado de Segurança nº 
66495-AL, em que são partes as acima mencionadas, acorda a Primeira Turma do 
Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, negar provimento ao apelo, nos 
termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte 
integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 2 de setembro de 1999 (data do julgamento). 
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JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO – Relator Convocado 

RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO: Usina Caeté S/A impetrou mandado de 
segurança, com pedido de liminar, contra ato do representante legal do Instituto Nacional 
do Seguro Social, visando se abster do recolhimento dos valores referentes à 
Contribuição Social do Seguro de Acidente do Trabalho (SAT), na forma do artigo 22, 
inciso II, da Lei nº 8.212/91, argumentando sobre a inconstitucionalidade da mesma. 
Ao final, o MM. Juiz de primeiro grau denegou a segurança pleiteada.  
 Inconformada, a autora interpôs recurso apelatório.  
 Após contra-razões, subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos por força de 
distribuição.  

VOTO 
 O SENHOR JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO (Relator Convocado): Cuida-se de apelação 
de sentença que denegou a segurança pleiteada, considerando devido pela impetrante o 
pagamento da Contribuição Social do Seguro de Acidente do Trabalho (SAT), na forma do 
artigo 22, inciso II, da Lei nº 8.212/91. 
O cerne da presente demanda gira em torno da validade da cobrança da Contribuição 
Social do Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) à impetrante. Tal contribuição é devida 
pelas empresas, destinando-se ao financiamento dos benefícios concedidos em 
decorrência de incapacidade laborativa, proveniente de riscos no ambiente de trabalho. 
Decorre do disposto no inciso XXVIII do artigo 7º da CF/88, que dispõe: 
“Seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização 
a que está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa”. 
Inicialmente, no que se refere à natureza da contribuição ora questionada, temos que, 
segundo a doutrina dominante, as mesmas têm natureza tributária, tidas como tributos 
parafiscais, uma vez que a competência para arrecadá-la pertence à entidade autárquica. 
No que se refere à constitucionalidade da Lei 8.212/91, questionada pela apelante, a qual 
argumenta sobre a impropriedade da utilização de lei ordinária para criação da referida 
contribuição, temos que a referida Lei 8.212/91 não definiu a exação, nem tampouco seu 
fato gerador, base de cálculo ou contribuinte. Tratou apenas, em seu artigo 22, inciso II, 
de fixar os percentuais cabíveis às diferentes categorias de empresas, de acordo com a 
sua atividade preponderante e com o grau do risco de acidente de trabalho a que expõe 
seus empregados. 
Assim, não há que se falar em ofensa ao disposto no artigo 146, inciso III, alínea a, da 
CF/88, nem tampouco ao artigo 149, também da CF/88, uma vez que a referida 
Contribuição Social do Seguro de Acidente do Trabalho está incluída no rol das 
contribuições sociais a que se refere o artigo 195, inciso I, da mesma Carta Magna, o qual 
dispõe: 
“Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e 
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais: 
I – dos empregadores, incidentes sobre a folha de salários, o faturamento e o lucro”. 
É sabido que a referida Lei 8.212/91 dispôs sobre a organização da Seguridade Social, 
instituindo o Plano de Custeio a que se refere o artigo 59 do ADCT. Outrossim, temos 
que, se considerarmos a referida contribuição um tributo parafiscal, a norma em questão 
também materializou o disposto no artigo 34, § 3º, do mesmo ADCT. Ressaltando-se, 
ainda, que em ambos os dispositivos não foi exigida a edição de lei complementar.  
 Diante do exposto, sem maiores considerações, por desnecessárias, nego provimento ao 
apelo, mantendo a sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos. 
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É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 66.683-PB 
Relator:  O SR. JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO 
Apelante: POSTO DE COMBUSTÍVEIS SANTA EMÍLIA LTDA. 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. EYMARD DE ARAÚJO PEDROSA E OUTROS  (APTE.) 

EMENTA: 
Constitucional. Tributário. Imunidade. Derivados de petróleo. Contribuição social. Art. 155, 
§ 3º, CF/88. 
- “À exceção dos impostos de que tratam o inciso II do caput deste artigo e o art. 153, I e 
II, nenhum outro tributo poderá incidir sobre operações relativas a energia elétrica, 
serviços de telecomunicações, derivados de petróleo e minerais do País”. 
- A expressão “derivados de petróleo” constante do dispositivo constitucional citado 
refere-se a subprodutos da matéria prima petróleo, e não a produtos que tenham como 
um de seus componentes algum derivado de petróleo. 
- Apelo improvido. Sentença mantida. 

ACÓRDÃO 
 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação em Mandado de Segurança nº 
66683-PB, em que são partes as acima mencionadas, acorda a Primeira Turma do 
Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, negar provimento ao apelo, nos 
termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte 
integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 2 de setembro de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO - Relator 

RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO: Posto de Combustíveis Santa Emília Ltda. 
impetrou mandado de segurança preventivo contra ato iminente a ser praticado pelo 
Delegado da Receita Federal, visando a eximir-se do pagamento do PIS e COFINS, sob o 
argumento de que está amparada pela imunidade do art. 155, § 3º, da CF/88, em virtude 
de efetuar operações com combustíveis e derivados de petróleo. 
O Ministério Público Federal ofertou parecer às fls., pela não concessão da segurança.  
 O MM. Juiz monocrático denegou a segurança. 
Inconformada, apelou a autora, às fls. 
Peço a inclusão do feito na pauta de julgamento. 
É o relatório. 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO (Relator Convocado): Cuida-se de apelação 
de sentença que denegou a segurança pleiteada pela autora. 
Assim, pretende a autora, ora apelante, eximir-se do pagamento do PIS e da COFINS, 
sob a alegação de inconstitucionalidade da incidência das referidas exações sobre o 
faturamento decorrente da atividade por ela exercida, comércio de produtos derivados de 
petróleo e combustíveis, em face da imunidade contemplada no art. 155, § 3º, da CF/88. 
Compulsando os autos, observo que a v. sentença recorrida não merece reparos, pois a 
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imunidade concedida pela Constituição Federal às operações com derivados de petróleo, 
como dispõe o art. 155, § 3º, está posta nos seguintes termos: 
 “Art. 155 ......................................................................................... 
§ 3º. À exceção dos impostos de que tratam o inciso II do caput deste artigo e o art. 153, I, 
e II, nenhum outro tributo poderá incidir sobre operações relativas a energia elétrica, 
serviços de telecomunicações, derivados de petróleo e minerais do País.  
 Desse modo, oportuno citar, aqui, trecho do parecer ofertado pelo ilustre membro do 
Ministério Público Federal, nos autos da AMS 55980-PE, e que ora adoto como razão de 
decidir, como segue: 
“A autoridade coatora, às fls. 77/80, dá relevo especial à expressão derivados de petróleo, 
referida no § 3º do art. 155 da Constituição Federal de 1988, afirmando, de forma enfática, 
que a imunidade nele referida refere-se apenas àqueles derivados que são produzidos a 
partir do próprio petróleo, usado como matéria prima, e que a comercialização se dê 
diretamente com os mesmos. Diz não poder a benesse tributária ser estendida a todos os 
produtos e seus fabricantes que utilizem no processo de fabricação, como matéria prima, 
um dos derivados do petróleo. 
Razão assiste à autoridade impetrada, posto que, se assim fosse, teríamos que falar em 
imunidade para eletrodomésticos, armas, veículos etc. É óbvio que, ao constar no texto 
constitucional “derivados de petróleo”, referiu-se o legislador a subprodutos obtidos da 
matéria prima petróleo, e não produtos em cuja fabricação possam ser usados, entre 
outros, derivados do petróleo como um dos seus componentes”. 
Ressalte-se, ainda, que a regra contida no art. 155, § 3º, da CF/88, não admite uma 
interpretação tão ampla, a ponto de entender-se que a imunidade tributária alcança os 
revendedores de combustíveis e derivados de petróleo, posto que o PIS e a COFINS 
incidem sobre o faturamento da empresa e não sobre as operações previstas no acima 
citado dispositivo. 
Sem outras considerações, nego provimento ao apelo, para manter a sentença recorrida. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 66.962-CE 
Relator:  O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: UNIVERSIDADE FEDEAL DO CEARÁ – UFC 
Apelada: KARLA DÉBORA DA COSTA LIMA 
Advogados: DRS. PEDRO HENRIQUE GÊNOVA DE CASTRO E OUTROS (APTE.) 
  E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA BRAGA E OUTROS (APDA.) 

EMENTA: 
Administrativo e Constitucional. Indeferimento de reabertura de matrícula em curso 
superior. Inobservância do devido processo legal. Afronta ao princípio da publicidade. 
01. Independentemente do pedido que se faça, seja no âmbito administrativo ou judicial, 
quando se envolve direitos personalíssimos do cidadão, hão sempre de ser observados 
os princípios consagrados no art. 5º, LIV e LV, da Carta Magna, especialmente quando o 
ato impugnado se tratar de ato sancionatório. 
02. Tratando-se de jubilamento ou outro tipo de indeferimento de renovação de matrícula 
em curso de ensino superior de aluno que encontrava-se ausente da Universidade, 
constitui ato administrativo sancionatório, que deverá ser precedido do devido processo 
administrativo. 
03. Não houve publicação do ato de desligamento, em total afronta ao princípio da 
publicidade, insculpido no art. 37 da Constituição Federal. 
04. A regulamentação da prescrição e da decadência obedece ao princípio da reserva 
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legal, que confere tal atribuição apenas à lei. Não cabe às resoluções das Universidades, 
normas infralegais, regular referidos institutos. Não há que se falar, in casu, de prescrição 
do direito da apelada de retornar aos quadros da Universidade 
05. 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, negar provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do relatório, 
do voto do Juiz Relator e das notas taquigráficas constantes dos autos, que passam a 
integrar o presente  julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 3 de agosto de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ – Relator 

RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Trata-se de apelação em mandado de segurança 
interposta pela UFC – Universidade Federal do Ceará contra sentença que assegurou a 
Karla Débora da Costa Lima o direito de matricular-se, até que lhe seja conferido o devido 
processo legal para confirmar se houve o abandono do curso. 
A apelante alegou, resumidamente, que: 1) não houve processo de jubilamento, mas sim 
abandono do curso por parte da apelada, sem efetuar o trancamento da matrícula; 2) 
prescreveu o seu direito de retornar aos quadros da Universidade.  
 Contra-razões pugnando pela manutenção da sentença. 
Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição. 
É o relatório. 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Cuida-se de apelação interposta em ação 
mandamental onde foi concedida a segurança, para o fim de determinar o direito da ora 
apelada de matricular-se na Universidade, até que lhe seja conferido o devido processo 
legal para confirmar se houve o abandono do curso. 
Não obstante ter a apelada passado cerca de 05 (cinco) anos sem renovar sua matrícula, 
não deixou de ter vínculo como aluna perante a apelante. O pedido de reabertura de 
matrícula foi unilateralmente indeferido sem que fosse instaurado o devido processo 
administrativo para que, só então, em sendo o caso, fosse efetuado o desligamento ou o 
jubilamento da estudante.  
 Não que a Universidade não possa recusar a continuidade de um estudante ausente ou 
jubilado, mas tal decisão, por ostentar caráter sancionatório, não pode ser infligida sem o 
imprescindível processo legal. 
Independentemente do pedido que se faça, seja no âmbito administrativo ou judicial, 
quando se envolve direitos personalíssimos do cidadão, hão sempre que ser observados 
os princípios consagrados no art. 5º, LIV e LV , da Carta Magna, especialmente quando o 
ato impugnado se tratar de ato sancionatório. 
Assim preleciona o administrativista Celso Ribeiro Bastos, ao discernir em sua obra 
Comentários à Constituição do Brasil, Vol. II, pp. 266 e 268, in verbis: 
“Nada poderá ter o valor inquestionável ou irrebatível. A tudo terá de ser assegurado o 
direito do réu de contraditar, contradizer, contraproduzir e até mesmo contra-agir 
processualmente. 
........................................................................................................ 
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Daí porque esta preocupação em proteger o acusado no curso do processo administrativo 
ser muito vantajoso, mesmo porque, quanto melhor for a decisão nele alcançada, 
menores são as chances de uma renovação da questão diante do Judiciário”. 
Não bastasse a ausência do devido processo legal, nem sequer o ato de desligamento da 
apelada foi publicado, em total afronta ao princípio da publicidade, insculpido no art, 37, 
caput, da Constituição Federal. E, conforme nos ensina Hely Lopes Meirelles, em Direito 
Administrativo Brasileiro, p. 89, in verbis: 
“Os atos e contratos administrativos que omitirem ou desatenderem à publicidade 
necessária não só deixam de produzir seus regulares efeitos como se expõem a 
invalidação por falta desse requisito de eficácia e moralidade (...)”. 
Quanto à alegativa de que estaria prescrito o direito da apelada de retornar aos quadros 
da Universidade, não vejo como acolhê-la. A regulamentação da prescrição e da 
decadência obedece ao princípio da reserva legal, que confere tal atribuição apenas à lei. 
Não cabe às resoluções das Universidades, normas infralegais, regular referidos 
institutos. 
Por tais considerações, nego provimento à alegação e à remessa oficial. 
É como voto. 
 

HABEAS CORPUS N. 811-PB 
Relator:  O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Impetrante: DR. ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 4ª VARA – PB 
Paciente: JEAN CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA 

EMENTA: 
Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Fundamentação. 
Necessidade. Justa causa. Impropriedade do reexame de provas. Ordem denegada. 
- A decisão que decreta a prisão preventiva deve ser fundamentada, mas os argumentos 
não precisam ser extensos, podendo ter por supedâneo os elementos probatórios trazidos 
no inquérito e na denúncia, desde que demonstrarem a ocorrência dos requisitos ínsitos 
na lei como imprescindíveis à concessão do pedido. 
- Justa causa para a abertura de inquérito é aquela que demonstra haver elementos 
suficientes à ocorrência do crime em tese. Para tanto, há que existir o fumus boni iuris, ou 
seja, indícios que podem fazer crer que o fato criminoso, de fato, aconteceu, e que o 
futuro indiciado poderá ser o seu autor. 
- É admissível o trancamento do inquérito policial quando desde logo se verifique a 
atipicidade do fato investigado ou a evidente impossibilidade de o indiciado ser o autor. 
Pairando dúvidas acerca do conjunto probatório, aconselha-se a sua abertura, vez que a 
função do inquérito é justamente a de buscar elementos informativos para uma ulterior 
ação. 
- Aprofundamento no exame das provas que não se compadece com a exígua via do 
habeas corpus. 
- Ordem denegada. 

ACÓRDÃO 
 Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, entre as partes acima identificadas, 
decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do relatório, voto do Juiz Relator e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
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Custas, como de lei. 
Recife, 12 de agosto de 1999 (data do julgamento) 
 JUIZ GERALDO APOLIANO – Relator 

RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO: Cuida-se de habeas corpus agitado em favor 
de Jean Carlos Pereira de Oliveira, sob os seguintes argumentos: a) ausência de 
fundamentação do decreto de prisão preventiva; b) falta de motivação para o 
encarceramento do paciente em tela, cuja participação é contestada.  
 Figura o paciente como acusado na Ação Penal nº 393/97, por haver cometido, em tese, 
os delitos capitulados no artigo 157, c/c o artigo 288 do Código Penal, por auxiliar, 
mediante o acolhimento em sua residência, quadrilha que perpetrou diversos delitos no 
sertão da Paraíba e adjacências, oferecendo-lhe, outrossim, adjutório no que concerne ao 
fornecimento de gêneros alimentícios.  
 Instada a apresentar informações, a autoridade apontada coactora manifestou-se, às fls. 
85/86, salientando que o recebimento da denúncia ocorreu porque os fatos narrados 
constituem, em tese, a infração dos artigos 157, caput, e 288 do CP, e que, em desfavor 
do réu, existe grande quantidade de inquéritos, a demonstrar que sua função no bando 
era a de respaldar a ação criminosa. 
Acrescenta, ademais, serem suficientes os elementos autorizadores da custódia 
preventiva, consubstanciados não só na materialidade e na autoria dos delitos, mas 
também no perigo que representam à comunidade sertaneja e no prejuízo que adviria à 
instrução penal, com a fuga do acusado. 
A Procuradoria Regional da República apresentou o parecer de fls. 250/260, cuja ementa 
se acha vazada nos seguintes termos: 
“EMENTA: Processo Penal. Habeas corpus. Decretação de prisão preventiva. Falta de 
justa causa. Inexistência de fundamentos da decisão monocrática. Denegação da ordem. 
- Recebimento da denúncia. Decretação de prisão preventiva, devidamente fundamentada 
no despacho do Juiz monocrático, face à garantia da ordem pública e conveniência da 
instrução criminal, devidamente demonstradas na decisão. Desnecessidade de minuciosa 
descrição dos fundamentos, vez que se trata de medida acautelatória e não de sentença 
condenatória.  
- Comprovada a necessidade de decretação de prisão preventiva, não há que se falar em 
ausência de justa causa. 
- Denegação da ordem, pelo que se opina”. 
É o relatório. 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): Cumpre perquirir, no caso em apreço, 
se realmente inexiste justa causa para o prosseguimento da ação penal instaurada contra 
o ora paciente Jean Carlos Pereira de Oliveira, e se a prisão preventiva, em verdade, foi 
lavrada sem a fundamentação necessária.  
 Iniludível que a decisão que acolhe o pedido de prisão preventiva deve ser 
fundamentada. Aliás, tomando por supedâneo a premissa de que no Direito inexistem 
decisões “desfundamentadas”, poder-se-ia considerar tal assertiva inócua, aconselhando-
se interpretá-la como aquela que impõe ao julgador, na decisão, a demonstração 
obrigatória da ocorrência dos requisitos para o deferimento da prisão preventiva. 
O art. 312 do Código de Processo Penal, nesse sentido, encarta: 
“Art. 312 - A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da 
ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação 
da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.  
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E, mais adiante, no art. 315, determina: 
“Art. 315 - O despacho que decretar ou denegar a prisão preventiva será sempre 
fundamentado”. 
A Constituição Federal consignou, mais uma vez, o habeas corpus como ação que visa, 
especificamente, a assegurar o direito à liberdade (The Power of Locomotion). Assim, se 
a prisão é exceção e a liberdade deve ser regra, para que se restrinja o direito de ir e vir 
de quem quer que seja, há o magistrado de adentrar fundo o exame dos fatos, de modo a 
não restar-lhe outra solução que não a de encarcerar o acusado. Dessa maneira, do 
decreto que ordena a prisão preventiva exige-se, pelo menos, a parcimônia necessária 
que visualize, claramente, a presença ou a ausência dos pressupostos determinados em 
lei. 
Se isso é verdade, não se deve interpretar, porém, a “necessidade de fundamentação”, 
como algo que tenha, necessariamente, que ser extenso, minucioso, mas que consiga 
estampar os fatos que levaram o juiz a chegar a tal conclusão. Não é essencial que o 
magistrado esmiúce ponto a ponto, fato a fato, para que sua decisão seja considerada 
válida, mas que consiga, através do conjunto argumentativo que colaciona, demonstrar 
presentes os requisitos impostos pela lei como necessários à prisão preventiva. 
Para tanto, pode, inclusive, basear sua decisão nos elementos trazidos pela autoridade 
policial, no inquérito, ou pelo Parquet, na denúncia. 
Damásio E. de Jesus¹, seguindo tal posicionamento, assim exara: 
“A jurisprudência dos Tribunais pátrios tem reconhecido a validade do decreto de custódia 
preventiva que encampa fundamentados pedidos de prisão formulados pela autoridade 
policial e o Promotor de Justiça”. 
A respeito da matéria, de superna relevância trazer a lume julgados deste egrégio 
Sodalício: 
 “Habeas corpus. Prisão preventiva. Fundamentação. Latrocínio. 
- Há que se distinguir decisão concisa de decisão desfundamentada 
. Havendo o juiz oferecido fundamentos suficientes para a concessão da cautelar, 
reportando-se, inclusive, à representação da autoridade policial que veio instruída com a 
confissão dos acusados, de modo harmônico, descarta-se o argumento quanto à 
ausência de fundamentação. 
- Em sede de habeas corpus, descabe análise aprofundada de prova que se acha em 
fase de diligência (art. 499 do CPP). 
- Inconveniência da concessão da liberdade provisória a acusado de participação em 
latrocínio, considerado crime hediondo, nos termos da Lei nº 8.072/90. 
- Ordem denegada”. 
(Habeas Corpus nº 682-PE, Relator Juiz Castro Meira, j. 20.02.97, DJ 21.03.97, unan.). 
Alega, ainda, o acusado inexistir justa causa para a decretação da prisão preventiva, 
tentando, de forma genérica, afastar a ação do acusado do liame subjetivo dos delitos 
perpetrados.  
Pode-se dizer que justa causa para a abertura do inquérito é aquela que demonstra haver 
elementos suficientes à ocorrência do crime em tese. Para tanto, há que existir o fumus 
boni iuris, ou seja, indícios que podem fazer crer que o fato criminoso, de fato, aconteceu, 
e que o futuro indiciado poderá ser seu autor. 
Por outro lado, só é admissível o trancamento do inquérito policial quando, desde logo, 
verifique-se a atipicidade do fato investigado ou a evidente impossibilidade de o indiciado 
ser o autor. Pairando dúvidas acerca do conjunto probatório, aconselha-se a sua abertura, 
vez que a função do inquérito é justamente a de buscar elementos informativos para uma 
ulterior ação.  
 Sobre o assunto, de superno relevo trazer a lume o que pensa Julio Fabrinni Mirabete ²: 
“Em regra, o habeas corpus não é meio para trancar o inquérito policial porque para a 
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instauração do procedimento inquisitório basta haver elementos indicativos da ocorrência 
de fato que, em tese, configura ilícito penal, e indícios que apontem determinada pessoa 
ou determinadas pessoas como participantes do fato típico e antijurídico. Se os fatos 
configuram crime em tese, o inquérito policial não pode ser trancado por falta de justa 
causa. Para o deferimento do pedido fundado na falta de justa causa é necessário que ela 
resulte nítida, patente, incontroversa, translúcida, não ensejando uma análise profunda e 
valorativa da prova. Assim, como o trancamento do inquérito policial representa medida 
excepcional, somente é cabível e admissível quando desde logo se verifique a atipicidade 
do fato investigado ou a evidente impossibilidade de o indiciado ser o autor. 
Evidentemente, havendo imputação de fatos que não configuram, em tese, ilícito penal, 
há constrangimento ilegal na instauração do inquérito sanável pela via do mandamus. 
Também é cabível a concessão do writ se o inquérito policial foi instaurado em 
decorrência de crime que se apura mediante ação privada quando não houve 
requerimento da vítima ou de seu representante legal, ou inexiste qualquer condição de 
procedibilidade exigida”. 
O egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, aliás, já se pronunciou sobre a controvérsia, 
consoante se infere do julgado abaixo: 
“O trancamento de inquérito policial representa medida excepcional, somente cabível 
quando desde logo se verifique a clamorosa atipicidade do fato investigado ou a evidente 
impossibilidade de o indiciado ser seu autor”. (RT 649/267). 
Também, nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça: 
“Só se admite o trancamento do inquérito policial por via do habeas corpus quando não há 
suspeita de crime, a autorizar as investigações policiais”. (RT 590/400). 
Damásio E. de Jesus ³, citando decisum do egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, faz 
anotar: 
“É um procedimento persecutório de caráter administrativo e, como tal, por essa sua 
feição, não pode estar a salvo do controle de sua legalidade. Por meio dele é que são 
oferecidos os elementos que servem à formação da opinio delicti. Se ditos elementos não 
compõem um fato típico, ao menos em tese, não há como manter o constrangimento que 
dele decorre. Sem o que o procedimento da autoridade administrativa deixaria de ser 
discricionário para ser arbitrário”. 
Trago à colação, toante à matéria, precedente jurisprudencial desta Corte: 
“Processual Penal. Habeas corpus. Trancamento de ação penal. Ilícito penal, em tese, 
descrito na denúncia. Responsabilidade dos pacientes a ser apurada na instrução 
criminal. Ordem denegada.  
- Inadmissível o trancamento de ação penal por meio de habeas corpus, quando os fatos 
narrados na denúncia constituem, em tese, ilícito penal e a comprovação da inocência do 
paciente dependa de provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, perante o 
juízo singular.  
- Precedentes jurisprudenciais”.  
(HC nº 731-PB, Rel. Juiz Manoel Erhardt – Substituto, julg. 14.08.97, DJ 26.09.97, p. 
79205). 
Acrescente-se, ademais, que, no caso presente, para a constatação de que a participação 
do acusado no evento delituoso não se constitui fato capaz de ensejar o recolhimento à 
prisão, necessário se faz análise mais acurada das provas, típica da fase instrutória da 
ação e que não se compadece da via estreita do habeas corpus. 
Arestos há, deste colendo Sodalício, sobre a matéria: 
“Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Tipicidade da conduta narrada na peça 
acusatória. Justa causa para a ação penal. Inépcia da denúncia. Inexistente. Trancamento 
da ação. Inaplicabilidade.  
- Preenchendo a denúncia os requisitos do art. 41 do CPPB, não é possível o 
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trancamento da ação penal.  
- Pela estreita via do habeas corpus, não cabe aprofundar-se no exame das provas, 
sobretudo quando os fatos, em tese, se apresentam típicos e não sejam estranhos ao 
acusado. 
- Ordem denegada”.  
(Habeas Corpus nº 952-PE, Relator Juiz Araken Mariz, j. 10.12.98, DJ 12.03.99). 
“Constitucional. Penal. Processual Penal. Morte de preso mediante tortura. Fato típico. 
Habeas corpus. Denúncia cuja narrativa não subtrai dos denunciados a possibilidade do 
exercício da defesa ampla. Trancamento da ação penal. 
- Não é inepta a denúncia que descreve o fato, em tese típico, antijurídico e culpável, e 
cuja narrativa rende ensejo ao exercício da ampla defesa pelos denunciados, em relação 
aos quais há, no caso, indícios de que teriam praticado o evento delituoso. 
- O fato do não indiciamento de alguns dos denunciados nas apurações 
administrativamente realizadas, não impede que venham de figurar na peça acusatória. 
- Imprescindibilidade da dilação probatória para o esclarecimento dos fatos referidos na 
peça acusatória. Trancamento da ação penal. Impossibilidade. Revogação da medida 
liminar. Ordem de habeas corpus denegada”. 
(Habeas Corpus nº 687-CE, Relator Juiz Geraldo Apoliano, j. 18.12.97, DJ 27.03.98, 
unan.). 
Não se demonstrou, enfim, a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação 
penal. 
Forte nessas razões, denego a ordem de habeas corpus. 
É como voto. 
 
¹ In Código de Processo Penal Anotado, Saraiva, 15ª edição, p. 221. 
² In Código de Processo Penal Interpretado, Atlas, 6ª edição, p. 840. 
³ Obra citada, p. 5. 
 

HABEAS CORPUS N. 973-CE 
Relator:  O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Impetrantes: DRS. JOSÉ CÂNDIDO LUSTOSA BITTENCOURT DE ALBUQUERQUE E 
OUTROS 
Impetrado: PROCURADOR DA REPÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ  
Paciente: ANA MARIA DE ARAÚJO TORRES PONTES 

EMENTA: 
Processual Penal. Habeas Corpus. Desobediência. Trancamento de inquérito policial, 
requisitado pelo ministério público. 
Inquérito policial instaurado para a apuração de fatos que, ao entendimento do Procurador 
da República requisitante, configurariam crime de desobediência. 
O descumprimento de ordem judicial, em tese, pode configurar o crime de desobediência 
ou o de prevaricação. 
Indício de crime de desobediência judicial. 
Habeas corpus denegado. 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
maioria, rejeitar a preliminar de prevenção e, no mérito, denegar a ordem, nos termos do 
relatório e votos anexos, que passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 22 de abril de 1999 (data do julgamento). 
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JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Os bacharéis José Cândido Lustosa Bittencourt de 
Albuquerque, Marcos de Holanda, Rebecca Chaves de Albuquerque, Kennedy Real 
Linhares e Marcelo Dias Pontes impetraram habeas corpus para trancamento de inquérito 
policial instaurado contra a paciente Ana Maria de Araújo Torres Pontes, Diretora-
Presidente da CAGECE – Companhia de Água e Esgoto do Ceará -, instaurado para a 
apuração de fatos que, ao entendimento do Procurador da República requisitante, Dr. 
Alessander Wilskson Cabral Sales, configurariam o crime de desobediência, por não 
haver a ora paciente atendido à ordem judicial, proferida em execução trabalhista, que 
determinou a implantação do reajuste de 17,9482%, referente ao IPC de maio, junho e 
julho de 1989, na folha de pagamento de setembro referente à remuneração dos 
trabalhadores das Indústrias de Purificação e de Distribuição de Águas e nos Serviços de 
Esgotos do Ceará. 
Alegaram os impetrantes, em resumo, inexistir justa causa para instauração do 
procedimento investigatório em razão da pretensa ilegalidade da ordem judicial. Além 
disso, salientam que no prazo dado para a execução da ordem judicial obteve uma liminar 
em ação cautelar, proferida pela Presidência do TRT da 7ª Região, suspendendo a 
execução da ordem judicial que teria sido desobedecida pela paciente. 
A autoridade apontada como coatora prestou as informações de estilo, salientando que a 
ordem judicial deve ter cumprimento imediato e que o adiamento, por parte da paciente, 
caracterizou, por si só, a desobediência. (fls. 68/71). 
Com vista, opinou a digna representante do Ministério Público pela denegação da ordem, 
sob o fundamento de que, havendo indícios suficientes da ocorrência do tipo penal, não 
há possibilidade de se proceder ao arquivamento do inquérito. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Cuida-se de habeas corpus para 
trancamento de inquérito policial impetrado contra ato do Procurador da República no 
Estado do Ceará, que determinou a instauração do procedimento inquisitório para 
investigar a ocorrência de crime de desobediência, por não ter a paciente cumprido a 
ordem judicial que determinou a implantação de reajuste referente ao IPC de maio, junho 
e julho de 1989 na folha de pagamento de setembro dos trabalhadores daquela 
instituição. 
Examino, inicialmente, a questão da competência desta Corte para julgar o pedido. 
Dispõe o art. 108, I, a, 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 
do Trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade, e os membros do Ministério 
Público da União, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral; (grifo nosso). 
(...) 
Ora, se os membros do Ministério Público da União são processados e julgados pelo 
Tribunal Regional Federal - art. 108, I, CF, a este competirá, também, originariamente, o 
HC em que seja coator um Procurador da República. 
O Supremo Tribunal Federal, em 5.6.95, decidiu: 
“Recurso Extraordinário n. 188.984-5 
Origem: São Paulo 
Relator: Min. Neri da Silveira 
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Recte.: Ministério Público do Estado de São Paulo 
Recdo.: Ricardo Fernandes 
Adv.: Adilson Marcos dos Santos e outros 
Decisão: Por unanimidade, a Turma conheceu do recurso e lhe deu provimento, para 
afirmar a competência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a fim de que 
prossiga no julgamento do habeas corpus. Ausente, ocasionalmente, o Sr. Min. Carlos 
Velloso. 2ª Turma. 05-06-95. 
EMENTA: Recurso extraordinário. Competência. Habeas Corpus instaurado por Delegado 
de Polícia, em virtude de requisição do Ministério Público estadual. 2. Caracterização do 
Promotor de Justiça como autoridade coatora. Constituição, art. 129, VIII. Controle 
externo da atividade policial (C.F., art. 129, VII). 3. Competência do Tribunal de Justiça 
para processar e julgar, originariamente, nos crimes comuns e de responsabilidade, os 
membros do Ministério Público, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral (C.F., art. 
96, III). 4. Em se tratando de Juiz de Direito ou Promotor de Justiça, diante do art. 96, III, 
da Constituição, o habeas corpus, requerido contra ato de qualquer dessas autoridades, 
há de ser processado e julgado, originariamente, no Tribunal de Justiça. 5. Recurso 
extraordinário conhecido e provido, para afirmar a competência do Tribunal de Justiça do 
Estado a fim de que prossiga no julgamento do habeas corpus”. (DJ de 30.06.95, p. 
20522). 
Como se observa, o fundamento central do julgamento supremo não foi a regra de 
competência estabelecida na Constituição Estadual, que poderá atribuir ao Tribunal 
competência para julgar coação ilegal exercida pelo Promotor de Justiça, mas o art. 96, 
III, da Constituição Federal, posto que se aos Tribunais de Justiça é conferida a 
competência para julgar os Promotores de Justiça, nos crimes comuns e de 
responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral, o habeas corpus 
requerido contra aquelas autoridades também competirá ao Tribunal de Justiça. 
Os Procuradores da República, nos crimes comuns e de responsabilidade, respondem 
perante os Tribunais Regionais Federais, art. 108, I, letra a, da Constituição Federal. A 
esses órgãos judiciários também competirá, pelas mesmas razões, o julgamento de 
habeas corpus impetrado contra Procurador da República. 
A questão já está pacificada no seio desta eg. Turma, como demonstra o seguinte 
precedente do qual fui relator: 
"Processual Penal. Habeas corpus. Trancamento de inquérito policial. Requisição 
ministerial. 
Quando o Ministério Público requisita a instauração de inquérito policial, assume a 
condição de autoridade coatora, para fins de habeas corpus. 
O julgamento de ordem de habeas corpus contra Procurador da República compete aos 
Tribunais Regionais Federais (art. 108, I, a, CF/88)”. 
(Dec. unân. no RHC nº 515 - CE, em 17.08.95). 
Assim, não tenho dúvidas quanto à competência desta egrégia Turma. 
Filio-me ao entendimento de que o descumprimento de ordem judicial pode configurar a 
prática do crime 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 a ordem. 
Já me manifestei, também, em julgamentos anteriores no sentido de que não há 
ilegalidade na inserção de cláusula ameaçadora de prisão ou de configuração do crime de 
desobediência, no caso de não cumprimento de ordem judicial. 
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  
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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 de ‘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)". 
O habeas corpus, quando utilizado como meio para trancamento de inquérito policial, 
representa medida excepcional e, para que ele seja concedido preventivamente, é 
necessário que desde a sua impetração fique demonstrada, de forma nítida e 
incontroversa, a atipicidade do fato investigado ou a absoluta impossibilidade do paciente 
ser autor do fato típico. 
Essa cautela é necessária porque para a instauração do inquérito policial é suficiente que 
haja indícios da ocorrência de um fato típico e antijurídico, ainda que em tese, e indicação 
do autor ou autores prováveis do crime. 
Nesse mesmo sentido leciona Mirabete: 
“Em regra, o habeas corpus não é meio para trancar inquérito policial porque para a 
instauração do procedimento inquisitório basta haver elementos indicativos da ocorrência 
de fato que, em tese, configura ilícito penal, e indícios que apontem determinada pessoa 
ou determinadas pessoas como participantes do fato típico e antijurídico. Se os fatos 
configuram crime em tese, o inquérito policial não pode ser trancado por falta de justa 
causa. Para o deferimento do pedido fundado na falta de justa causa é necessário que ela 
resulte nítida, patenten, incontroversa, translúcida, não ensejando uma análise profunda e 
valorativa da prova. Assim, como o trancamento do inquérito policial representa medida 
excepcional, somente é cabível e admissível quando desde logo se verifique a atipicidade 
do fato investigado ou a evidente imposssibilidade de o indiciado ser o seu autor”. 
(Processo Penal, 3ª edição Atlas, São Paulo, 1994). 
Demais disto, não se deve conceder habeas corpus preventivo para incentivar o 
descumprimento de ordem judicial, segundo 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. 
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 próprio, 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 caso, a decisão judicial emanou de autoridade competente, possuindo, ao primeiro 
exame, conteúdo legalmente induvidoso e que não foi contestado pelos impetrantes, 
tendo em vista que o percentual de reajuste a ser implantado nos salários dos 
trabalhadores da CAGECE foi fornecido pela própria CAGECE. 
Há indícios de configuração de crime de desobediência, pela ordem legal descumprida. 
Também não se pode afastar, antes da instrução, o dolo da paciente, se tudo indica que 
ela, de forme consciente e deliberada, desobedeceu a ordem. 
Como bem salienta o parecer do douto membro do Ministério Público: 
“Compulsando-se os autos, verifica-se, através dos documentos acostados ao processo, 
que não é possível se aferir, a priori, da prática ou não de conduta delituosa, em tese, de 
desobediência ou outra previsto no Código Penal Brasileiro, uma vez que não há 
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elementos que indiquem a sua qualidade ou não de servidor público, assim como também 
não há como se provar, a priori, a ocorrência ou não de dolo em sua conduta, essencial 
para a configuração dos crimes de prevaricação ou desobediência. Por outro lado, não 
está patente a ausência de ilegalidade, do ponto de vista criminal, da conduta de que 
tratam os autos. 
O cerne da questão consiste na existência de uma ordem judicial emanada da 3ª JCJ de 
Fortaleza – Ceará, dirigida à CAGECE – Companhia de Água e Esgoto do Ceará, a qual 
não foi cumprida pelos seus dirigentes ou diretores, enquanto pleiteavam junto ao TRT da 
7ª Região a suspensão daquela ordem expedida pelo Juízo a quo, pleito este deferido, 
conforme mandado de fls. 15 dos autos. 
O fato do descumprimento de ordem legal existiu, o que configura em tese a ocorrência 
de ilícito criminal tipificado no art. 330 ou 319 do Código Penal Brasileiro. 
O MM. Juiz Presidente da 3ª JCJ de Fortaleza representou ao Ministério Público Federal e 
este requisitou a implantação de inquérito policial. 
Assim, diante da existência de indícios de prática, em tese, de conduta legalmente 
prevista no diploma penal pátrio, há de se investigá-la adequadamente, relação de 
tipicidade, para que daí advenham as providências necessárias à aplicação das sanções 
penais cabíveis, seja pelo crime de desobediência, seja pelo de prevaricação, ou de 
qualquer outro, inclusive previsto na legislação esparsa, ou ainda para apresentação de 
pedido de arquivamento, na hipótese de se concluir ser atípica a conduta investigada. 
Para alcançar este objetivo, existe o inquérito policial, cuja finalidade precípua é a 
apuração de fatos referentes a condutas delituosas, sendo a sua natureza, portanto, 
unicamente inquisitorial, não havendo ainda início da fase judicial. Atente-se para que não 
está obrigado nem o juiz nem o órgão do Ministério Público a se ater à classificação dada 
pela autoridade policial, assim como também poder-se-á concluir, após o término do IP 
instaurado, pelo seu arquivamento, por não se vislumbrar a prática de qualquer ilícito 
penal, como já mencionado anteriormente. 
(...) 
Ora, a instauração de inquérito policial somente configura constrangimento ilegal se 
patente a legalidade da conduta, quando reste evidente, extreme de dúvidas, a não 
possibilidade de enquadramento em nenhum tipo penal, o que não acontece no caso sub 
judice, que apenas traz a incerteza quanto ao possível enquadramento penal, uma vez 
que não é possível determinar, repita-se, a priori, se a hipótese é de crime de 
desobediência, prevaricação ou de desobediência praticada por funcionário público, 
conforme prevê e admite o Código Penal Brasileiro. 
Entende este Órgão Ministerial, nesta oportunidade, data maxima venia, que os 
elementos constantes nos autos em referência são insuficientes para esclarecer se, de 
fato, os acontecimentos anteriormente narrados constituem ou não conduta delituosa, 
estabelecida ou no CPB ou em legislação especial, para o que serve o inquérito policial, 
cuja finalidade é, repita-se, apurar fatos para se concluir acerca da propositura da ação 
penal, ou, quando for o caso, do arquivamento das peças informativas. 
(...) 
Por essas razões, e de acordo com entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, 
que a seguir se transcreve, conclui-se que somente nos casos em que claramente, 
visivelmente, verifica-se, a impropriedade na utilização do prefalado inquérito policial, é 
cabível o habeas corpus para trancar tal procedimento de investigação, o que não ocorre, 
data maxima venia, no caso vertente”. (Fls. 80/81). 
Afinal, é preciso salientar que a suspensão da execução da ordem judicial que determinou 
a implantação do reajuste deu-se apenas no dia 14 de novembro de 1998, ou seja, um dia 
após a determinação do bloqueio dos valores correspondentes ao reajuste não 
implantado em folha no prazo previsto e mais de um mês depois do prazo de 10 (dez) 
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dias para que a CAGECE cumprisse a ordem judicial (17 de setembro de 1997; fls. 14/15, 
47 – doc. n.º 08 e 69). 
Isto posto, há indícios da prática do delito, em virtude de ter sido descumprida ordem 
legal. 
Por essas razões, denego a ordem. 
Comunique-se à autoridade impetrada. 
É o meu voto. 
 

HABEAS CORPUS N. 1.029-PE 
Relator:  O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Impetrantes: DRS. ROMUALDO MARQUES COSTA E OUTROS 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 13ª VARA - PE 
Pacientes: GUSTAVO COLAÇO DIAS, SYLVIA BASTOS COLAÇO DIAS E GUILHERME 
  BASTOS COLAÇO DIAS 

EMENTA: 
Penal e Processual Penal. Habeas corpus preventivo. Denúncia genérica. Crime 
societário. Ausência de inquérito. Possibilidade de o Ministério Público oferecer a 
denúncia. Elementos suficientes. Realização de perícias. Ausência de dolo. Dilação 
probatória. Impropriedade. Justa causa. Ausência. Ordem denegada. 
1. O habeas corpus preventivo é cabível quando há ameaça ao direito que possuem os 
indivíduos ao exercício de sua liberdade deambulatória. Tal ameaça, entretanto, não deve 
ser mero prognóstico, uma tão-só conjectura, porém uma observação concreta, diáfana, 
comprovada através de elementos probatórios bastantes, de modo a imprimir verdadeiro 
risco à liberdade do cidadão. 
2. Nos crimes societários é possível que a denúncia não especifique, uma a uma, a ação 
em tese delituosa de cada acusado, desde que tenha por base elementos suficientes de 
convicção. 
3. O Ministério Público, consoante o art. 39, § 5º, do CPP, não está adstrito ao inquérito 
policial para o oferecimento da denúncia, desde que possua elementos suficientes para a 
propositura da peça acusatória. 
4. As diligências periciais realizadas quando da instrução criminal garantem aos pacientes 
maiores meios de defesa, a exemplo da formulação de quesitos e argüições outras em 
defesa de seus direitos, de maneira a obstar qualquer ilegalidade a sua ausência nessa 
fase processual. 
5. A via exígua do habeas corpus impede elucubrações quanto ao dolo dos pacientes, 
uma vez que se exige, para tanto, dilação probatória incompatível com o rito do writ. 

ACÓRDÃO 
 Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, entre as partes acima identificadas, 
decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do relatório, voto do Juiz Relator e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 26 de agosto de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ GERALDO APOLIANO – Relator 

RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO: Cuida-se de habeas corpus preventivo agitado 
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em favor de Gustavo Colaço Dias, Sylvia Bastos Colaço Dias e Guilherme Bastos Colaço 
Dias, contra despacho do perilustre Juiz Federal da13ª Vara Federal de Pernambuco, que 
recebeu a denúncia nos autos da Ação Criminal nº 99.46686-2, pela prática, em tese, de 
crimes societários. 
A liminar foi denegada às fls. 28/34 do processado. 
Instada a apresentar informações, a autoridade apontada coactora manifestou-se, às fls. 
38/40, salientando que motivos há para que se infira, dentro da instrução penal, a 
culpabilidade dos denunciados.  
 A Procuradoria Regional da República apresentou o parecer de fls. 47/61, cuja ementa se 
acha vazada nos seguintes termos: 
“EMENTA: Processo Penal. Habeas corpus. Anulação do despacho do recebimento da 
denúncia. Crime societário. Denúncia genérica. Possibilidade. Prencindível o inquérito 
policial. Fato típico e antijurídico. Ausência de liquidez e certeza do direito dos pacientes. 
Denegação da ordem. Lei nº 7.492/86.  
- Nos crimes societários, quando do oferecimento da denúncia, dispensável é a narração 
individual e detalhada do crime em relação a cada acusado. 
- Desnecessária é a instrução do inquérito policial, quando a representação fornece 
elementos que habilitem à propositura da ação penal (art. 39, § 5º, CPP). 
- Considera-se indício suficiente de autoria o fato dos acusados serem membros da 
diretoria da sociedade a que se refere o ilícito, mormente em razão de possuir, nessa 
condição, poder de gestão daquela. 
- Não se tranca a ação penal quando o fato descrito se afigura típico e antijurídico, e o 
impetrante não demonstra, de plano, a existência de circunstâncias que possam modificar 
tal situação. A exclusão de culpabilidade, ausência de dolo, demanda um exame de 
provas inexistentes nos autos, restando a este prová-las no decorrer do processo judicial. 
- Denegação da ordem, pelo que se opina”. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): Penso, averbando a mais acendrada 
vênia aos pensamentos divergentes, não merecer prosperar o pedido articulado na peça 
pórtico. 
Como se sabe, o habeas corpus preventivo é cabível quando há ameaça ao direito que 
possuem os indivíduos ao exercício de sua liberdade deambulatória. Tal ameaça, 
entretanto, não deve ser mero prognóstico, uma tão-só conjectura, porém uma 
observação concreta, diáfana, comprovada através de elementos probatórios bastantes, 
de modo a imprimir verdadeiro risco à liberdade do cidadão. 
Veja-se, nesse sentido, arestos desta Corte que bem delimitam a extensão do conceito 
adrede mencionado: 
“Direito Processual Penal. Habeas corpus preventivo. 
1. A ameaça de prisão deve ser concreta, a ensejar a concessão da ordem de habeas 
corpus preventivo. 
2. Tendo sido o paciente somente intimado a cumprir ordem judicial, sob as penas da lei, 
não se vislumbra nos autos a presença de ameaça de sofrer o paciente violência no seu 
direito de ir e vir. 
3. Ordem denegada”. 
(Habeas Corpus nº 689-PE, Relator Juiz Araken Mariz, j. 27.05.97, DJ 13.06.97, unan.). 
(Grifei). 
“Processual Penal. Habeas corpus preventivo. Ameaça concreta. A existência de ameaça 
concreta e iminente é pressuposto para o cabimento do HC preventivo. 
- Não basta o mero receio subjetivo do paciente. É imprescindível que haja a efetiva 
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ameaça à liberdade ambulatória, traduzida por fatos e atos e não por simples suposições. 
- A intimação feita à autoridade impetrada, no mandado de segurança, para o 
cumprimento de liminar, não configura ameaça à liberdade de locomoção. 
- Ordem denegada”. 
(Habeas Corpus nº 890-CE, Relator Juiz Ridalvo Costa, j. 25.06.98, DJ 10.07.98, unan.). 
(Grifei). 
Assim, não é mero receio de ser molestado que possibilita a impetração do writ 
preventivo, mas a ameaça que se funda em atitudes visíveis, em práticas que se 
detectam através das provas trazidas aos autos. 
As articulações dos pacientes, dessa maneira, fundam-se em três vertentes básicas. A 
primeira, a timbrar de nula a denúncia em face da “generalidade” com que descreve os 
fatos; a segunda, a argumentar que, ausente o inquérito, não poderia ser proposta a peça 
acusatória; a derradeira, a asseverar ser a inexistência de dolo e a falta de exames 
periciais motivos suficientes a que não prossiga a ação penal.  
Nesse diapasão, passo a esmiuçar cada um dos pontos mencionados. 
Com efeito, a denúncia intui, primacialmente, delimitar os fatos criminosos. É a peça 
inicial que deve inserir elementos que explicitem as ações dos agentes, o momento do 
fato, enfim, todas as nuanças que interessem e que, de qualquer maneira, possam influir, 
ad futurum, no deslinde da causa. 
Se tal premissa é verdade, não se deve avantajá-la ao ponto de tornar a peça acusatória 
um elemento a mais de dificuldade para que a instrução penal se desenvolva, impondo 
descabidos detalhes e peculiaridades que em nada impedem o conhecimento, pelo 
menos em tese, da existência do fato típico e antijurídico. 
Nos crimes societários, pelas imensas especificidades que apresentam, essa 
peculiaridade amiúde se observa, dando azo, não raras vezes, às argüições de nulidade 
da denúncia, face à generalidade com que descreveu os atos de cada sujeito ativo. 
Essa crítica, porém, não ostenta plausibilidade. A própria doutrina e jurisprudência 
práticas reconhecem que, em crimes que tais, não há necessidade de a peça acusatória 
especificar a ação de cada sócio, podendo o Ministério Público, se reputar suficiente, 
promover a ação penal. 
Veja-se, sobre a controvérsia, os arestos adiante exarados: 
“Nos casos de autoria conjunta ou coletiva, e em especial nos delitos praticados em 
sociedade, não se faz indispensável a individualização da conduta específica de cada 
agente”. (STF, RT 597/416-7). 
“O crime de autoria desconhecida não obriga a denúncia a pormenorizar o envolvimento 
de cada réu, bastando a narrativa genérica do delito, sem que tolha, evidentemente, o 
exercício da defesa”. (RSTJ 25/367-8). 
Afasta-se, portanto, a primeira postulação. 
Passo, agora, à análise da segunda tese levantada pelos pacientes, a aduzir que, na 
ausência de inquérito policial, é impossível que se veicule e se receba a denúncia. 
Para melhor dilucidar a matéria, mister transcrever o art. 39, § 5º, do Código de Processo 
Penal, verbis: 
“Art. 39. O direito de representação poderá ser exercido, pessoalmente ou por procurador 
com poderes especiais, mediante declaração, escrita ou oral, feita ao juiz, ao órgão do 
Ministério Público ou à autoridade policial. 
(...) 
§ 5º O órgão do Ministério Público dispensará o inquérito, se com a representação forem 
fornecidos elementos que o habilitem a promover a ação penal, e, neste caso, oferecerá a 
denúncia no prazo de quinze dias”. (Grifei). 
Como se vê, ao reputar eloqüentes os elementos que o habilitam a promover a ação 
penal, o dominus litis poderá dispensar o inquérito, cujo feitio, de caráter meramente 
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informativo, pode ser suprido por outros elementos de convicção. 
Não há, assim, qualquer eiva na denúncia do Ministério Público e no recebimento desta 
pelo magistrado. 
Alfim, passo à verificação da plausibilidade dos últimos argumentos. Especificamente: de 
que não agiram os pacientes com dolo, e de que inexiste perícia técnica nos autos a 
respaldar as teses encampadas pelo órgão acusador. 
Averbando, novamente, vênia aos pensamentos contrários, reputo ser a via exígua do 
habeas corpus incompatível com elucubrações sobre a ausência ou inexistência de dolo, 
mercê do caráter subjetivo que possui tal constatação, e que somente através de acurado 
juízo e análise das provas poderá ser perquirido. 
Arestos há, deste colendo Sodalício, sobre a matéria: 
“Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Tipicidade da conduta narrada na peça 
acusatória. Justa causa para a ação penal. Inépcia da denúncia. Inexistente. Trancamento 
da ação. Inaplicabilidade.  
Preenchendo a denúncia os requisitos do art. 41 do CPPB, não é possível o trancamento 
da ação penal.  
Pela estreita via do habeas corpus, não cabe aprofundar-se no exame das provas, 
sobretudo quando os fatos, em tese, se apresentam típicos e não sejam estranhos ao 
acusado. 
Ordem denegada”. 
(Habeas Corpus nº 952-PE, Relator Juiz Araken Mariz, j. 10.12.98, DJ 12.03.99). 
“Constitucional. Penal. Processual Penal. Morte de preso mediante tortura. Fato típico. 
Habeas corpus. Denúncia cuja narrativa não subtrai dos denunciados a possibilidade do 
exercício da defesa ampla. Trancamento da ação penal. 
1. Não é inepta a denúncia que descreve o fato, em tese típico, antijurídico e culpável, e 
cuja narrativa rende ensejo ao exercício da ampla defesa pelos denunciados, em relação 
aos quais há, no caso, indícios de que teriam praticado o evento delituoso. 
2. O fato do não indiciamento de alguns dos denunciados nas apurações 
administrativamente realizadas, não impede que venham de figurar na peça acusatória. 
3. Imprescindibilidade da dilação probatória para o esclarecimento dos fatos referidos na 
peça acusatória. Trancamento da ação penal. Impossibilidade. Revogação da medida 
liminar. Ordem de habeas corpus denegada”. 
(Habeas Corpus nº 687-CE, Relator Juiz Geraldo Apoliano, j. 18.12.97, DJ 27.03.98, 
unan.). 
Por seu turno, as eventuais provas periciais porventura pertinentes ao caso melhor dar-
se-ão por ocasião da fase instrutória, onde, com o contraditório, poderão as pacientes 
formular os pertinentes quesitos e argüirem porventura existentes ilegalidades. 
Por outro lado, só é admissível o trancamento do inquérito policial quando, desde logo, 
verifique-se a atipicidade do fato investigado ou a evidente impossibilidade de o indiciado 
ser o autor. Pairando dúvidas acerca do conjunto probatório, aconselha-se a sua abertura, 
vez que a função do inquérito é justamente a de buscar elementos informativos para uma 
ulterior ação. 
Sobre o assunto, de superno relevo trazer a lume o que pensa Julio Fabrinni Mirabete ¹: 
“Em regra, o habeas corpus não é meio para trancar o inquérito policial porque para a 
instauração do procedimento inquisitório basta haver elementos indicativos da ocorrência 
de fato que, em tese, configura ilícito penal, e indícios que apontem determinada pessoa 
ou determinadas pessoas como participantes do fato típico e antijurídico. Se os fatos 
configuram crime em tese, o inquérito policial não pode ser trancado por falta de justa 
causa. Para o deferimento do pedido fundado na falta de justa causa é necessário que ela 
resulte nítida, patente, incontroversa, translúcida, não ensejando uma análise profunda e 
valorativa da prova. Assim, como o trancamento do inquérito policial representa medida 
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excepcional, somente é cabível e admissível quando desde logo se verifique a atipicidade 
do fato investigado ou a evidente impossibilidade de o indiciado ser o autor. 
Evidentemente, havendo imputação de fatos que não configuram, em tese, ilícito penal, 
há constrangimento ilegal na instauração do inquérito sanável pela via do mandamus. 
Também é cabível a concessão do writ se o inquérito policial foi instaurado em 
decorrência de crime que se apura mediante ação privada quando não houve 
requerimento da vítima ou de seu representante legal, ou inexiste qualquer condição de 
procedibilidade exigida”. 
O egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, aliás, já se pronunciou sobre a controvérsia, 
consoante se infere do julgado abaixo: 
“O trancamento de inquérito policial representa medida excepcional, somente cabível 
quando desde logo se verifique a clamorosa atipicidade do fato investigado ou a evidente 
impossibilidade de o indiciado ser seu autor”. (RT 649/267). 
Também, nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça: 
“Só se admite o trancamento do inquérito policial por via do habeas corpus quando não há 
suspeita de crime, a autorizar as investigações policiais”. (RT 590/400). 
Damásio E. de Jesus ², citando decisum do egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, faz 
anotar: 
“É um procedimento persecutório de caráter administrativo e, como tal, por essa sua 
feição, não pode estar a salvo do controle de sua legalidade. Por meio dele é que são 
oferecidos os elementos que servem à formação da opinio delicti. Se ditos elementos não 
compõem um fato típico, ao menos em tese, não há como manter o constrangimento que 
dele decorre. Sem o que o procedimento da autoridade administrativa deixaria de ser 
discricionário para ser arbitrário”. 
Trago à colação, toante à matéria, precedente jurisprudencial desta Corte: 
“Processual Penal. Habeas corpus. Trancamento de ação penal. Ilícito penal, em tese, 
descrito na denúncia. Responsabilidade dos pacientes a ser apurada na instrução 
criminal. Ordem denegada. 
- Inadmissível o trancamento de ação penal por meio de habeas corpus quando os fatos 
narrados na denúncia constituem, em tese, ilícito penal e a comprovação da inocência do 
paciente dependa de provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, perante o 
juízo singular. 
- Precedentes jurisprudenciais”.  
(HC nº 731-PB, Rel. Juiz Manoel Erhardt – Substituto, julg. 14.08.97, DJ 26.09.97, p. 
79205). 
Forte nessas razões, denego a ordem de habeas corpus. 
É como voto. 
 
¹ In Código de Processo Penal interpretado, Atlas, 6ª edição, p. 840. 
² In Código de Processo Penal Anotado, Saraiva, 15ª edição, p. 5.  
 

INQUÉRITO N. 230-RN 
Relator:  O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Autora:  JUSTIÇA PÚBLICA 
Indiciado: JOSÉ ALUÍSIO DO REGO 

EMENTA: 
Penal e Processual Penal. Rejeição da denúncia. Não configuração da falsidade 
ideológica. Insuficiência de indícios da materialidade do delito. Prescrição em relação à 
desobediência.  
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1. Rebatidas as declarações prestadas pela servidora reintegrada acerca da falsidade do 
recibo do pagamento dos seus salários, deve ser descaracterizado o delito de falsidade 
ideológica, isto em cotejo com as demais provas produzidas pelo denunciado. 
2. Em face da previsão contida no art. 109, VI, do Código Penal, prescreve em dois anos 
o delito de desobediência tipificado no art. 330 do mesmo diploma legal. 
3. Verificado o decurso do lapso temporal superior a dois anos, deve ser declarada a 
extinção da punibilidade em obediência ao comando ínsito no art. 43, II, do Código de 
Processo Penal. 
4. Denúncia rejeitada. 

ACÓRDÃO 
 Vistos, relatados e discutidos estes autos em que figuram como partes as acima 
identificadas, decide o Pleno do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, rejeitar a denúncia, 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, 18 de agosto de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ – Relator 

RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: O ínclito representante do Parquet Federal denuncia 
o Sr. José Aluísio do Rego como incurso nas sanções cominadas aos delitos tipificados 
no art. 299, parágrafo único, e art. 330 do Código Penal, dada a configuração, em tese, de 
concurso material, nos termos do art. 69 do mesmo diploma legal. 
Narra a exordial acusatória que o denunciado, ex-prefeito da cidade de Água Nova/RN, 
desrespeitou, reiteradas vezes, ordens oriundas da Justiça Especializada do Trabalho 
referentes à reintegração da então reclamante, Sra. Maria de Lourdes Lima Silva. 
Apesar de constar como devidamente cumprido o mandado de reintegração em 01.02.95, 
houve atraso no repasse dos vencimentos do mês de fevereiro/95 e o MM. Juiz do 
Trabalho concedeu prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a comprovação do 
pagamento dos salários da servidora desde a sua reintegração. 
Em obediência ao mandado supracitado, o denunciado, através do ofício de fls. 27, 
datado de 31.03.95, comunicou a regularização da situação, enviando recibo assinado 
pela servidora. 
Consta dos autos, todavia, declaração da servidora alusiva à falsidade ideológica do 
recibo apresentado, supostamente forjado a partir de folhas que assinara em branco. 
Notificado, apresentou o denunciado sua resposta, tempestivamente, sustentando a 
atipicidade de sua conduta e pugnando pela rejeição da denúncia. 
É o relatório. 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Cuida-se de denúncia ofertada contra o Sr. 
José Aluísio do Rego pela configuração, em tese, dos delitos tipificados nos arts. 299, 
parágrafo único, e 330, c/c o art. 69, todos do Código Penal.  
 No relatório final do inquérito policial, instaurado mediante solicitação da Justiça do 
Trabalho, posicionou-se o delegado pelo indiciamento do ex-prefeito como incurso nas 
penas do art. 330 do CP, que dispõe sobre o delito de desobediência (fls. 124/125). 
Quanto ao delito de falsidade ideológica previsto no art. 299 do CP, nada restou 
comprovado durante o inquisitório, sequer houve menção a indícios de sua configuração. 
É que o recibo apresentado pelo denunciado, assinado pela servidora, parece preencher 
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todos os requisitos de validade, não servindo a mera declaração daquela, por si só, a 
refutar a sua validade. Necessária seria a produção de provas que o invalidassem, 
todavia, as únicas provas que foram produzidas se me afiguram como hábeis a atestar a 
veracidade das informações nele contidas (fls. 99/122). 
Assim sendo, não vislumbro justa causa a justificar o prosseguimento de uma ação penal 
em relação ao delito em tela. 
No que pertine à desobediência (art. 330 do CP), verifico a necessidade de ponderações 
acerca do lapso prescricional. 
O art. 330 do Código Penal dispõe, in verbis: 
 “Art. 330. Desobedecer a ordem legal de funcionário público: 
 Pena – detenção, de quinze dias a seis meses, e multa”. 
Diante da pena máxima em abstrato, dispõe o art. 109 do CP, acerca do prazo 
prescricional a ser considerado, eis o teor do dispositivo legal in comento: 
“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto 
nos §§ 1º e 2º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de 
liberdade cominada ao crime, verificando-se: 
........................................................................................................ 
VI – em dois anos, se o máximo da pena é inferior a um ano”. 
Compulsando os autos, verifico que, se houve desobediência, esta cessou em 11.04.96, 
quando foi quitado todo o débito referente aos salários atrasados, conforme atesta o 
documento de fls. 115. Destarte, anoto ter decorrido um período de mais de dois anos 
desde o fato, pelo que deve ser considerada a prescrição da pretensão punitiva.  
Diante destas considerações, ausentes os requisitos previstos no art. 41 e configurada a 
hipótese do art. 43, II, ambos do Código de Processo Penal, rejeito a denúncia. 
É como voto. 
 

INQUÉRITO N. 277-PB 
Relator:  O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Autora:  JUSTIÇA PÚBLICA 
Indiciados:  WILLAME TEOTÔNIO DOS SANTOS E JOSÉ ALENCAR  LIMA 

EMENTA: 
Penal e Processual Penal. Inépcia da denúncia afastada. Fraude perpetrada contra o 
SUS. Cobranças indevidas de tratamentos médicos. Hospital não conveniado. 
1. Não é inepta a denúncia que descreve pormenorizadamente a conduta delituosa, 
fazendo menção, inclusive, aos depoimentos dos denunciados, deveras elucidativos para 
o desenrolar da acusação. 
2. Uma vez constatado, mediante provas colhidas quando da investigação policial, que 
diversos procedimentos médicos realizados em hospital não conveniado eram cobrados 
do SUS, isto em virtude de irregular emissão de AIHS (autorizações de internamento 
hospitalar), necessário se torna o recebimento da denúncia. 
3. Presentes os requisitos de art. 41 do CPPB, principalmente em razão dos fortes 
indícios da materialidade das condutas narradas.  
4. Denúncia recebida.  

ACÓRDÃO 
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, receber a denúncia, nos termos do relatório, do voto do Juiz Relator e das 
notas taquigráficas constantes dos autos, que passam a integrar o presente julgado. 
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Custas, como de lei. 
Recife, 18 de agosto de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ – Relator 

RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: O douto representante do Ministério Público Federal 
oferece denúncia contra Willame Teotônio dos Santos, José Alencar Lima, Lucineide 
Amâncio de Lacerda e Iatiara Sousa de Medeiros, tendo-os como incursos nas penas do 
art. 171, § 3º, do CPPB. 
Os fatos narrados na peça acusatória dão conta de que os primeiros denunciados, 
médicos das cidades de Santana dos Garrotes/PB e Piancó/PB, emitiram diversas AIHs 
(autorizações de internamento hospitalar), para efeito de reembolso pelo SUS (Sistema 
Único de Saúde) dos tratamentos realizados no Centro Hospitalar de Piancó – Piancó/PB, 
quando na verdade os referidos procedimentos médicos eram efetivados no Hospital e 
Maternidade Felizardo Teotônio Dantas, situado na cidade de Santana dos Garrotes/PB, 
cidade da qual o Sr. José Alencar Lima era prefeito. 
Quanto às demais denunciadas, enfermeiras do Centro Hospitalar de Piancó, consta o 
fato de terem assinado folhas de evolução médica de acompanhamento de pacientes, 
quando estes nunca foram internados na referida unidade hospitalar. 
Instados a prestarem declarações perante a autoridade policial que presidiu o inquérito de 
fls. 02/564, os primeiros denunciados admitiram a incorreta emissão das AIHs, enquanto 
as enfermeiras denunciadas alegaram que o procedimento alusivo ao preenchimento das 
Folhas de Evolução Médica de pacientes não internados no supramencionado Centro 
Hospitalar de Piancó somente ocorreu devido a orientações dos superiores hierárquicos. 
É o relatório. 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): A inicial acusatória indica que os Srs. 
Willame Teotônio dos Santos e José Alencar Lima cobravam do SUS os tratamentos 
realizados em hospital não conveniado, valendo-se da emissão irregular de AIHs 
(Autorizações de Internamento Hospitalar), enquanto as denunciadas Lucineide Amâncio 
de Lacerda e Iatiara Sousa de Medeiros preenchiam e assinavam folhas de evolução 
médica de pacientes que jamais foram internados na unidade hospitalar conveniada, 
condutas ilícitas tipificadas no art. 171, § 3º, do CPPB. 
Após a constatação da irregularidade supracitada houve a instauração do inquérito policial 
de fls. 02/564, tendo sido produzidas diversas provas pertinentes às cobranças indevidas 
de procedimentos médicos realizados no Hospital e Maternidade Felizardo Teotônio 
Dantas de Santana dos Garrotes/PB, como se os mesmos tivessem sido realizados no 
Centro Hospitalar de Piancó – Piancó/PB. 
Às fls. 513/515 encontra-se o teor do depoimento prestado pelo Sr. Willame Teotônio dos 
Santos, primeiro denunciado, confirmando a realização do fato irregular a ele atribuído. 
O Sr. José Alencar Lima, segundo denunciado, médico e ex-prefeito da cidade de 
Santana dos Garrotes/PB, também admitiu a incorreta emissão de AIHs em diversos 
casos nos quais atuara, alegando agir sob orientação do primeiro denunciado. 
As enfermeiras denunciadas também reconheceram as suas assinaturas nas folhas de 
acompanhamento médico de pacientes do Centro Hospitalar de Piancó/PB que na 
verdade não haviam sido internados na unidade hospitalar. 
Regularmente notificados, os denunciados apresentaram as suas defesas preliminares 
pugnando pelo reconhecimento da inépcia da inicial, isto em virtude de uma suposta falha 
na descrição do fato criminoso. 
Compulsando os autos, verifico sem fundamento a argüição de inépcia. Em momento 
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algum houve prejuízo à defesa em razão de falha na exordial acusatória, pelo contrário, 
esta descreveu, pormenorizadamente, todas as circunstâncias do delito em tese. 
Assim sendo, face à robusta documentação acostada e, principalmente, diante dos 
depoimentos prestados pelos denunciados, visualizo fortes indícios da materialidade das 
condutas fraudulentas perpetradas em prejuízo do Sistema Único de Saúde. 
Presentes encontram-se os requisitos do art. 41 do CPPB. 
Recebo a denúncia. 
É como voto. 
 

RECURSO CRIMINAL N. 259-SE  
Relator:  O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Recorrente: CARLOS ALBERTO MENEZES 
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Advogado: DR. CARLOS ALBERTO MENEZES (RECTE.) 

EMENTA: 
Penal. Calúnia e injúria contra Presidente de Seccional da OAB. Interesse da União 
Federal. 
- Legitimidade do Ministério Público Federal para oferecer a denúncia. A notificação de 
que trata o artigo 57 da Lei n.º 5.250/67 visa resguardar o interesse do ofendido.  
- Vícios que não trouxeram prejuízo ao denunciado.  
- Inexistência de nulidade. Recurso 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 recurso, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 3 de agosto de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Cuida-se de recurso em sentido estrito 
interposto por Carlos Alberto Menezes ante sentença proferida pelo Juiz Federal da 1ª 
Vara da Seção Judiciária de Sergipe, Dr. Ricardo César Mandarino Barretto, que recebeu 
denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal contra o recorrente, por crime de 
calúnia e injúria, nos termos dos artigos 20 e 22 da Lei nº 5.250, de 9 de fevereiro de 
1967. 
Alega o recorrente que a denúncia foi promovida por parte manifestamente ilegítima e que 
não foi instruída com a notificação prévia tratada no artigo 57 da Lei nº 5.250/67. Sustenta 
ainda, que o processo deve ser declarado nulo por ter afrontado o princípio do devido 
processo legal - quando do despacho concedendo vistas ao Ministério Público Federal 
após a defesa prévia – e pela ausência de intimação do recorrente - quando da suspeição 
declarada pelo MM. Juiz a quem foi o feito distribuído inicialmente. 
Nas contra-razões ao recurso, o Dr. Valdir Teles do Nascimento, Procurador Regional da 
República no Estado de Sergipe, pugna pelo não recebimento deste recurso por entender 
intempestivo. Defende ainda que o Ministério Público Federal é parte legítima no 
processo, já que se faz presente o interesse da União Federal. Sustenta também que não 
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há nulidade alguma já que a própria vítima gravou as declarações feitas pelo recorrente, 
não se fazendo imperiosa a notificação da emissora de rádio. Da mesma forma sustenta 
que, por ser parte da ação, correto foi o despacho que concedeu vistas após as 
alegações do recorrente. Quanto à intimação após o despacho onde o Juiz se deu por 
suspeito, entende que o recorrente não sofreu prejuízo algum, já que poderia arguir a 
suspeição do Juiz que o sucedeu. 
O ilustre representante da Procuradoria Regional da República, Dr. Humberto de Paiva 
Araújo, opina no sentido do improvimento do recurso. 
É o relatório. Ao eminente revisor. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): Inicialmente cabe analisar se 
realmente o interesse da União Federal está configurado, já que decorreria daí a 
legitimidade ou ilegitimidade do Ministério Público Federal para oferecer a denúncia.  
 O ofendido representou junto ao Ministério Público Federal contra o denunciado, 
alegando que o mesmo, durante o pleito que marcou a sucessão da Presidência da 
Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Estado de Sergipe, teria irrogado contra si 
expressões caluniosas e injuriosas em uma emissora de rádio. 
Para corroborar o que alegava, juntou fitas e gravações que, no seu entender, justificam a 
intervenção do parquet, já que as ofensas foram irrogadas contra Presidente de Seccional 
da Ordem dos Advogados do Brasil que ao seu ver, é uma autarquia federal. 
O entendimento dominante na jurisprudência pátria é de que Ordem dos Advogados é 
uma entidade autárquica federal (STJ; Conflito de Competência 12817-MG, Min. Jesus 
Costa Lima; STJ; Habeas Corpus 1004-DF; Min. José Cândido de Carvalho Filho; TRF4ª; 
AMS 900458790; Juíza Magna Inge Barth Tessler; TRF5ª; REO 2104-SE; Juiz José 
Delgado; TRF5ª; REO 1928-RN; Juiz José Delgado). Desse modo, está claramente 
configurado o interesse da União Federal em ofensas dirigidas ao Presidente de 
Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil no exercício de suas atividades. Assim, 
legitimada está a atuação do Ministério Público Federal ao apresentar a denúncia. 
No que toca à ausência da notificação à emissora de rádio prevista na Lei de Imprensa, o 
eg. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou a esse respeito entendendo não ser 
motivo de nulidade (RHC 1.812-SP, Relator Ministro José Cândido, Relator para acórdão 
Ministro Pedro Acioli; RHC 1.246-PR, Relator Ministro Assis Toledo). 
Na verdade, a notificação se presta a resguardar o interesse do ofendido, para que possa 
apresentar as provas necessárias ao convencimento do Juiz. No caso, o próprio ofendido 
gravou as fitas com as supostas ofensas, cabendo, no juízo originário, a apreciação da 
suficiência dessas provas para a condenação do denunciado. 
Quanto às alegações de ofensa aos princípios do contraditório e do devido processo 
legal, entendo que não houve vício insanável capaz de suscitar a nulidade, já que não 
restou prejudicado o recorrente. 
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso. 
É como voto. 
 

RECURSO DE HABEAS CORPUS EX OFFICIO N. 880-AL 
Relator:  O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Parte Autora: REUDO HELENO AMORIM PEREIRA 
Parte Ré: JUSTIÇA PÚBLICA 
Paciente: ERALDO LUIZ RODRIGUES 
Remetente: 1ª VARA – AL 
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EMENTA: 
Penal e Processual Penal. Habeas corpus preventivo. Demonstração de efetiva ameaça à 
liberdade ambulatória. Busca e apreensão. Necessidade de mandado. Regra dos “frutos 
da árvore envenenada”. Averiguações. Ameaça que se configura. Ordem mantida. 
Remessa oficial improvida. 
1. O habeas corpus preventivo é cabível quando há ameaça ao direito que possuem os 
indivíduos ao livre exercício de sua liberdade ambulatória. Tal ameaça, entretanto, não 
deve ser mero prognóstico, uma tão-só conjectura, mas uma observação concreta, 
diáfana, comprovada através de elementos probatórios bastantes, de modo a imprimir 
verdadeiro risco à liberdade do cidadão. 
2. A exibição do mandado, aliás, excluindo-se as exceções previstas em lei, é 
pressuposto essencial à prisão e à busca domiciliar, constituindo-se a omissão de 
apresentá-lo irregularidade insanável, ensejando até mesmo a imprestabilidade das 
provas conseguidas por seu intermédio, já que o Brasil incorporou a consagrada regra do 
direito americano do fruits of the poisonous tree, ou frutos da árvore envenenada, que faz 
com que sejam consideradas ilegais todas as provas derivadas de atos praticados 
ilicitamente. 
3. A busca e apreensão, se não realizada pela própria autoridade judiciária, deve ser 
precedida de ordem judicial que a torne lícita (art. 241 do CPP). 
4. Ameaça efetiva à liberdade ambulatória do paciente, consubstanciada em diligência, 
em seu estabelecimento, sem ordem judicial, para fazer “averiguações”. 
5. Ordem mantida. Remessa oficial improvida.  

ACÓRDÃO 
 Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, entre as partes acima identificadas, 
decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
negar provimento à remessa oficial, nos termos do relatório, voto do Juiz Relator e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 12 de agosto de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ GERALDO APOLIANO – Relator 

RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO: Cuida-se de recurso de habeas corpus, que 
tem por paciente Eraldo Luiz Rodrigues, e que intenciona, em síntese, prevenir quaisquer 
restrições ao direito de locomoção.  
 Aduz o paciente encontrar-se sob ameaça de prisão por parte de Policiais Federais e 
que, no dia 06.02.98, promoveram vistoria em seu estabelecimento comercial, cujo ramo 
de exploração consiste na venda de artigos de caça e pesca, na cidade de Araripina - AL. 
Acrescenta que os citados policiais, em 18.02.98, retornaram ao seu estabelecimento, 
dessa feita com a intenção de efetuarem averiguações junto a sua pessoa. Revela que as 
referidas diligências foram efetivadas em decorrência da apreensão de relevante 
quantitativo de pólvora (cerca de dezenove quilos), em estabelecimentos de outros 
comerciantes das adjacências. 
Instada a apresentar informações, a autoridade apontada coactora, sobre o paciente 
assim se manifestou: 
 “No dia 06.02.98, no interesse do Inquérito Policial nº 006/98-SR/AL, já relatado e 
remetido à 11ª Vara de Maceió-AL, em 16.02.98, foi executado um Mandado de Busca, 
expedido pelo Juiz Plantonista Criminal da Comarca de Maceió – AL, com poderes para 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

realizar as buscas na casa comercial do paciente, em Araripina – AL, e em todos os seus 
imóveis, ocasião em que foi apreendido um revólver, sem documentação legal”. 
A Procuradoria Regional da República apresentou o parecer de fls. 23/30, cuja ementa se 
acha vazada nos seguintes termos: 
“EMENTA: Habeas corpus preventivo. Polícia Federal. Investigação realizada pelo DPF 
por determinação de Juiz de Direito Estadual e Federal. Possibilidade. Inaplicabilidade do 
art. 5º, inciso LIII, da Carta Magna, em IPL. Receio de prisão ilegal pela autoridade policial 
federal. Competência da Justiça Federal. Ameaça concreta. Confirmação da ordem 
concedida. 
- Praticada a diligência por autoridade policial federal, em cumprimento a ordem judicial 
estadual, inexiste coação ilegal. 
- Existência de determinação de autoridades competentes, de conhecimento público e 
notório, para a realização de trabalhos de cooperação entre policiais estaduais e federais. 
- O procedimento investigatório se constitui mera peça informativa, inaplicando-se-lhe o 
princípio insculpido no art. 5º, inciso LIII, da CF. 
- Cabe, diferentemente, habeas corpus preventivo quando, pelos elementos trazidos aos 
autos, verifica-se que o receio do impetrante é justificável, pois a ameaça argüida é 
concreta. Prática de ato posterior, sem determinação judicial pela impetrada, constitui-se 
ameaça à liberdade de ir e vir do paciente, autorizando concessão de salvo-conduto. 
- Confirmação da ordem concedida, negando-se provimento à remessa, pelo que se 
opina”. 
É o relatório. 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): Cuida-se de habeas corpus 
preventivo impetrado em favor de Eraldo Luiz Rodrigues, visando a hostilizar ameaça ao 
seu direito de locomoção, consubstanciada em investigação procedida dentro do âmbito 
de seu estabelecimento comercial. 
Cinge-se, em verdade, a controvérsia em saber-se se haveria, nas atitudes investigatórias 
praticadas contra o paciente, ilegalidade. 
Em princípio, importante destacar que foram realizadas, pelas Polícias Federal e 
Estadual, duas diligências: a primeira, que teve por supedâneo Mandado de Busca e 
Apreensão, da lavra do perilustre Juiz da 11ª Vara de Maceió; a segunda, praticada em 
18.02.98, executada sem qualquer autorização legal e destinada a executar 
“averiguações” junto à pessoa do paciente. 
Como se sabe, o habeas corpus preventivo é cabível quando há ameaça ao direito que 
possuem os indivíduos ao livre exercício de sua liberdade ambulatória. Tal ameaça, 
entretanto, não deve ser mero prognóstico, uma tão-só conjectura, porém uma 
observação concreta, diáfana, comprovada através de elementos probatórios bastantes, 
de modo a imprimir verdadeiro risco à liberdade do cidadão. 
Veja-se, nesse sentido, arestos desta Corte que bem delimitam a extensão do conceito 
adrede mencionado: 
 “Direito Processual Penal. Habeas corpus preventivo. 
1. A ameaça de prisão deve ser concreta a ensejar a concessão da ordem de habeas 
corpus preventivo. 
2. Tendo sido o paciente somente intimado a cumprir ordem judicial, sob as penas da lei, 
não se vislumbra nos autos a presença de ameaça de sofrer o paciente violência no seu 
direito de ir e vir.  
3. Ordem denegada”.  
(Habeas Corpus nº 689-PE, Relator Juiz Araken Mariz, j. 27.05.97, DJ 13.06.97, unan.) 
(grifei). 
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“Processual Penal. Habeas corpus preventivo. Ameaça concreta. A existência de ameaça 
concreta e iminente é pressuposto para o cabimento do HC preventivo. 
- Não basta o mero receio subjetivo do paciente. É imprescindível que haja efetiva 
ameaça à liberdade ambulatória, traduzida por fatos e atos e não por simples suposições. 
- A intimação feita à autoridade impetrada, no mandado de segurança, para o 
cumprimento de liminar, não configura ameaça à liberdade de locomoção. 
- Ordem denegada”. 
(Habeas Corpus nº 890-CE, Relator Juiz Ridalvo Costa, j. 25.06.98, DJ 10.07.98, unan.) 
(grifei). 
Assim, não é mero receio de ser molestado que possibilita a impetração do writ 
preventivo, mas a ameaça que se funda em atitudes visíveis, em práticas que se 
detectam através das provas trazidas aos autos. 
No caso vertente, é nítido que a primeira diligência foi realizada dentro do que prescreve a 
lei. Com efeito, empós o Mandado de Busca e Apreensão, eventual argüição de 
ilegalidade estaria afastada, à vista do que preconiza o Código de Processo Penal, verbis: 
“Art. 13. Incumbira ainda à autoridade policial: 
(...) 
II. Realizar diligências requisitadas pelo Juiz ou pelo Ministério Público”. 
E no art. 241: 
“Art. 241. Quando a própria autoridade policial ou judiciária não a realizar pessoalmente, a 
busca domiciliar deverá ser precedida da expedição de mandado.” (Grifei). 
Damásio E de Jesus¹, aliás, em nota sobre o susomencionado édito, assim exara: 
“AUTORIDADE POLICIAL 
Não pode mais, diante da nova CF, proceder de ofício, pessoalmente ou por seu agente, 
à busca domiciliar. Ela depende de ordem judicial.” (Grifei). 
Sobre a necessidade de mandado judicial para a busca, relevante transcrever o que 
pensa Julio Fabbrini Mirabete²: 
“A busca domiciliar é a realizada em casa de alguém, entendendo-se como tal o que 
estabelecido no art. 150, §§ 4º e 5º, do Código Penal. O dispositivo permitia inclusive à 
autoridade policial, em pessoa, determinar a busca domiciliar. Essa autorização, 
entretanto, foi revogada pela Constituição Federal, que só permite a busca sem mandado 
judicial à própria autoridade judiciária. Na ausência de consentimento do morador, a 
busca e apreensão somente se dará se o executor for o juiz ou se a autoridade policial ou 
outro servidor exibir mandado judicial. Se assim não for, haverá ilicitude na diligência, não 
podendo ela integrar o conjunto probatório dos autos”. (Grifei). 
A segunda ação policial, contudo, está eivada de ilegalidade. Não poderiam os policiais, 
sem nova autorização judicial, impor ao paciente constrangimento sob o color de que 
estariam a realizar “investigações”, sem que apresentassem para tanto novo mandado 
expedido pela autoridade competente. 
A exibição do mandado, aliás, excluindo-se as exceções previstas em lei, é pressuposto 
essencial à prisão e à busca domiciliar, constituindo-se a omissão de apresentá-lo 
irregularidade insanável, ensejando até mesmo a imprestabilidade das provas 
conseguidas por seu intermédio, já que o Brasil incorporou a consagrada regra do direito 
americano do fruits of the poisonous tree, ou frutos da árvore envenenada, que faz com 
que sejam consideradas ilegais todas as provas derivadas de atos praticados ilicitamente.  
 A jurisprudência deste Sodalício bem demonstra a mansuetude e a pacificidade da 
matéria:  
“Mandado de segurança. Busca e apreensão criminal realizada fora da jurisdição da 
autoridade judicial. Autorização de realização da diligência por Juiz Federal do lugar do 
cumprimento. Inexistência de carta precatória e de prévia distribuição. Ofensa ao devido 
processo legal. Concessão da ordem. 
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1. Preliminar de defeito de representação. Petição inicial que registra como impetrantes os 
advogados subscritores. Mera irregularidade, posteriormente esclarecida. Rejeição. 
2. Perda do objeto. Diligência efetuada com apreensão de documentos na residência do 
impetrante, antes mesmo da comunicação da liminar concedida pelo Juiz Vice-Presidente 
deste Tribunal. Vencido o relator que entendia não se poder determinar a restituição de 
objetos apreendidos, atualmente em poder de juízo não compreendido na jurisdição da 5ª 
Região. Preliminar de prejudicialidade rejeitada, por maioria de votos. 
3. Busca e apreesão determinada pelo Juízo da 10ª Vara Federal do Distrito Federal a ser 
realizada na residência do impetrante, na cidade do Recife. 
4. Ato impetrado que ‘homologou’ o mandado judicial, em atendimento a requerimento da 
autoridade policial lotada em Brasília e encarregada do cumprimento da ordem nesta 
capital. 
5. Inexistência de formalização de carta precatória ou prévia distribuição do expediente 
dirigido especificamente ao Juízo da 4ª Vara-PE pelo delegado da Polícia Federal. 
6. Atividade jurisdicional exercida sem processo regular. Ilegalidade. Ofensa ao ‘devido 
processo legal’. 
7. Concessão da segurança nos termos do pedido. 
8. Remessa de cópia dos autos à Presidência do TRF – 1ª Região e à Corregedoria 
Regional Federal da 5ª Região”.  
(Mandado de Segurança nº 23122-PE, Relator Juiz Ridalvo Costa, j. 10.11.93, DJ 
26.11.93). 
De superno relevo, ainda, transcrever aresto do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo: 
“O excesso desnecessário na busca e apreensão, a pretexto de se colher material para a 
formação do corpo de delito, constitui ilegalidade. Lesa o direito líquido e certo do 
impetrante, autorizando a concessão de mandado de segurança”. (RT 565/341 e 
JTACRESP 69/217). 
Forte nessas razões, nego provimento à remessa oficial 
É como voto. 
¹ In Código Penal Anotado, Saraiva, 15ª edição, p. 05. 
² In Código de Processo Penal Interpretado, Atlas, 6ª edição, p. 318. 

RECURSO DE HABEAS CORPUS N. 939-CE 
Relator:  O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Parte Autora: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES PORTELA 
Parte Ré: UNIÃO FEDERAL 
Paciente: MANUEL JORGE PORTELA JÚNIOR 
Remetente: 7ª VARA – CE 

EMENTA: 
Penal. Desacato. Emoção. Discente. Transferência de turnos. Referência à falta de 
sensibilidade do Coordenador do Curso em determinado momento. Inexistência de dolo 
dirigido a atingir a função exercida pelo servidor. Emoção. Provocação. Inexistência de 
crime. Verdade material. Insignificância da lesão ao bem jurídico penalmente tutelado. 
Ordem mantida. Remessa oficial improvida.  
 1. As pechas dirigidas ao servidor público, após discussão acalorada, desfiguram o crime 
de desacato, que exige, consoante majoritária jurisprudência pátria, dolo especificamente 
dirigido a macular a honra do funcionário público, no que tange às suas funções. 
2. Mera referência desairosa à maneira de administrar e à falta de sensibilidade do 
servidor, não é suficiente para que se configure o delito de que cuida o art. 331 do CP. 
3. Pelo menos de maneira indireta (indiferença, recusa de dialogar), houve provocação 
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por parte do Coordenador, o que, segundo a doutrina e jurisprudência, impediria a 
caracterização do delito. 
4. A inexistência do delito é tão flagrante, que a própria existência de um inquérito policial 
seria providência excessivamente desgastante e até mesmo contrária à busca, pelo 
magistrado, da “verdade real”, objetivo da persecução penal, e da qual não deve, sob 
pena de incorrer em excessivo formalismo, afastar-se. 
5. É patentemente insignificante a lesão sofrida pelo sujeito passivo, a ensejar a 
caracterização de ilícito. 
6. Ordem que se mantém. Remessa a que se nega provimento.  

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 ex officio, nos termos do relatório, voto do Juiz 
Relator e notas taquigráficas constantes nos autos, que passam a integrar o presente 
julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 26 de agosto de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ GERALDO APOLIANO – Relator 

RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO: Cuida-se de recurso de habeas corpus, 
agitado por Maria do Socorro Rodrigues Portela, em nome de Manuel Jorge Portela 
Júnior, visando ao trancamento do inquérito policial.  
 O paciente, aluno regularmente matriculado no Curso de Direito da Universidade do 
Ceará, pleiteou, junto ao Coordenador do Curso, Prof. Marcos de Holanda, a sua 
transferência do turno da noite para o turno da manhã. A sua postulação foi indeferida sob 
o argumento de que a Portaria nº 001/96 da Coordenação de Graduação do Curso de 
Direito da referenciada Universidade somente possibilita a transferência àqueles alunos 
que não tiveram quaisquer reprovações nas disciplinas curriculares. 
Exponencia, dessa maneira, que uma portaria não pode insurgir-se contra o princípio 
constitucional da isonomia, a garantir a igualdade de tratamento àqueles enquadrados 
dentro das mesmas situações fáticas. 
Por tais circunstâncias, empós acirrada discussão com o citado Coordenador, o paciente 
foi indiciado em inquérito policial como incurso nas penas do art. 331 do Código Penal. 
A digna autoridade, reputada coatora, prestou informações às fls. 17/18 do processado, 
pugnando pela plausibilidade do inquérito, em face da existência, pelo menos em tese, de 
crime. 
O perilustre Juiz de primeiro grau concedeu a ordem, determinando o trancamento do 
inquérito, por reputar inexistente a justa causa para a sua continuação. 
Sem recurso voluntário, os autos subiram a este egrégio Sodalício, em face do reexame 
necessário. 
Opinativo do ilustre representante do Parquet, e que, em resumo, louva os termos do 
decisum ora em exame, sobrelevando a inexistência de justa causa para a continuação 
do inquérito policial, máxime quando restou demonstrado que o paciente agiu movido pela 
intensa emoção por que passava, de modo a obstar a existência do dolo específico a 
caracterizar o delito de desacato. 
É o relatório. 

VOTO 
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 O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): Não merece a v. sentença de 
primeiro grau qualquer censura ou glosa. 
A maioria dos tribunais pátrios vem acolhendo a tese de que, para a configuração do 
delito insculpido no art. 331 do Código Penal, é necessário que os impropérios vertidos 
não tenham como origem a discussão acalorada.  
 Somente – e tem-se reiteradamente considerado – caracteriza-se o crime de desacato, 
quando o sujeito ativo, agindo calmamente, atinge a honra do funcionário público 
investido em sua função. 
Com efeito, eventuais palavras desairosas proferidas empós acirrada disputa, não 
nascem do intento de macular diretamente a quem quer que seja, mas representam 
unicamente instrumentos de defesa, aptos a repelir situações onde a razão, embotada, 
não é suficientemente capaz de discernir. 
No vertente caso, comungo o pensamento vazado tanto no decisum reprisado quanto no 
bem-lançado opinativo do Ministério Público. 
O jovem discente, vendo-se tolhido em interesse que reputava diáfano, e ante a 
fragilidade de sua condição de aluno, não teve outro caminho senão o de hostilizar 
verbalmente o superior recalcitrante, mediante a utilização da única arma que possuía no 
momento: a palavra. 
Sob tal color, não há, na conduta do paciente, elementos suficientes a ensejar a abertura 
de um inquérito policial. Para o crime de desacato configurar-se, é necessário o dolo 
específico, dirigido a perpetrar ao sujeito passivo próprio (funcionário público) a 
contumélia, atingindo a honra profissional, consubstanciada nas formas de ofensa, 
humilhação e desprestígio ao servidor¹.  
 Para o melhor destramar da matéria, relevante colacionar arestos de diversos tribunais 
brasileiros: 
“Penal. Crime de desacato. Ausência do animus de ofender e humilhar. Confirmação da 
decisão que rejeitou a denúncia. 
1. Grosseria e deselegância não tipificam o crime de desacato, se ausente o animus de 
ofender e humilhar o servidor público, revelando a conduta do agente reação contra o fato 
de ter sido publicamente repreendido, no seu entender sem razão. 
2. Recurso a que se nega provimento”. 
(TRF 1ª Região, RCCR 96.01.52239-5/PA, Relator Juiz Osmar Tognolo, 3ª Turma, j. 
25.03.97, DJ 18.04.97, unan.). 
“Penal. Desacato. Não tipificação. 
1. O crime de desacato para a sua configuração exige a finalidade de desprestigiar a 
função pública, menosprezando ou humilhando o funcionário público no exercício de suas 
funções. 
2. Recurso improvido”. 
(TRF 1ª Região, RCCR 95.01.11589-5/PA, Relator Juiz Tourinho Filho, 3ª Turma, j. 
05.06.95, DJ 10.08.95, unan.). 
“I – Penal – Desacato - Art. 331 - O desacato requer dolo específico, vontade de ultrajar e 
desprestigiar, não bastando a mera enunciação de palavras ofensivas, em desabafo ou 
revolta momentânea.  
II – Habeas corpus. Inexistência de justa causa. Trancamento das ação penal”. 
(TRF 2ª Região, HC 98.0210951-7, Relator Juiz Raldênio Bonifácio Costa, j. 25.08.98, DJ 
22.10.98, unan.). 
Recentemente, o egrégio Superior Tribunal de Justiça assim se posicionou: 
“HC – Penal - Desacato. O crime de desacato significa menosprezo ao funcionário. 
Reclama, por isso, elemento subjetivo, voltado para a desconsideração. Não se confunde 
apenas com o vocábulo grosseiro. Este, em si mesmo, é restrito à falta de educação, ou 
de nível cultural.” 
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(STJ, HC 7515/RS, Relator Min. Luiz Vicente Chernicchiaro, j. 25.05.99, DJ 02.08.1999, 
unan.). (Grifei). 
Ademais, ressai dos autos que, pelo menos de maneira indireta (indiferença, recusa de 
dialogar), houve provocação por parte do Coordenador, o que, segundo a doutrina e 
jurisprudência pátrias, impediria a caracterização do delito. 
Quadra citar, sobre a controvérsia, o que anota Damásio E. de Jesus²: 
 “REAÇÃO PROVOCADA PELO FUNCIONÁRIO 
 Não há desacato”.  
 Este egrégio Sodalício, também, perfilha tal entendimento: 
 “Penal. Crime de desacato. Ausência de dolo. Absolvição. 
- Encontrando-se ausente o dolo na conduta do acusado, vez que sua ação decorreu de 
uma revolta natural em face de uma ameaça por ele sofrida, não há que se falar em crime 
de desacato. 
- Apelação provida para absolver o réu da imputação que lhe foi feita”. 
(Apelação Criminal nº 939/RN, Relator Juiz Nereu Santos, j. 29.02.96, DJ 28.06.96, 
unan.). 
Julio Fabbrini Mirabete³, nesse sentido, também exara: 
“Também é aceito que não se caracteriza o desacato por ausência do dolo específico se a 
ofensa constitui apenas repulsa a ato injusto e ilegal da vítima, que deu causa, assim, ao 
ultraje”. 
O descontrole emocional, nesse passo, foi a única causa a dar ensejo às agressões 
verbais, de modo a desfigurar o crime de desacato. 
Poder-se-ia afirmar, contudo, que a via exígua do habeas corpus não comportaria 
divagação quanto à existência de dolo, posto que necessariamente sobejaria para o 
âmbito da apreciação subjetiva, incompatível com o objetivo magno do writ. 
Contudo, averbando a costumeira vênia aos entendimentos divergentes, reputo que, em 
casos que tais, a inexistência do delito é tão flagrante, tão estreme de dúvidas, que a 
própria existência de um inquérito policial seria providência excessivamente desgastante 
e até mesmo contrária à busca, pelo Magistrado, da “verdade real”, objetivo da 
persecução penal, e da qual não deve, sob pena de incorrer em excessivo formalismo, 
afastar-se. 
É patentemente insignificante a lesão sofrida pelo sujeito passivo, a ensejar a 
caracterização de ilícito. 
Veja-se como se posicionou o egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região: 
“Penal. Desobediência, desacato e abuso de autoridade. 
I – Incidente envolvendo Juíza do Trabalho e Tenente da Polícia Militar do Estado do Rio 
de Janeiro. 
II – A discussão entre envolvidos foi insuficiente para a caracterização do tipo penal, 
insignificante a lesão ao bem jurídico penalmente tutelado. 
III – Acolhimento do parecer do Ministério Público”. 
(Petição nº 96.02.33330-8/RJ, Relatora Juíza Tânia Heine, j. 13.03.97, DJ 17.04.97. 
(Grifei). 
Em consonância com o decisum adrede mencionado, mister relembrar Paulo José da 
Costa Júnior 4: 
“A suscetibilidade excessiva ou a vaidade inusitada não merecem tutela penal, como no 
exemplo daquele juiz de direito, mencionado por Magalhães Noronha, que considerava 
ofensivo e insultuoso recorrer de suas decisões”. 
Esforçado nesses argumentos, nego provimento à presente remessa oficial. 
É como voto. 
 
¹ In Código Penal Anotado, Damásio E. de Jesus, Saraiva, 8ª edição, p. 907. 
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²Obra citada, p. 901. 
³ In Manual de Direito Penal, Atlas, 12ª edição, p. 367. 
4 In Comentários ao Código Penal, Saraiva, Vol. III, p. 512. 

REMESSA EX OFFICIO N. 66.418-CE 
Relator:  O SR. NAPOLEÃO MAIA FILHO (CONVOCADO) 
Parte Autora:  LUIZ ANTÔNIO POTI ARAÚJO LIMA 
Parte Ré: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – UFC 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 5ª VARA – CE 
Advogado: DR. MARCOS VINICIUS VIANNA (PARTE A) 

EMENTA: 
Mandado de segurança. Remessa oficial. Discente do período de internato do Curso de 
Medicina. Transferência.  
- É de ser mantida a transferência de aluno de internato do Curso de Medicina de 
determinado hospital para outro, ambos indicados pela Coordenação do Curso Médico 
para este fim, visto que tal mudança verificou-se com o respaldo de parte dos membros 
do Conselho do Internato, e tendo em vista já operada administrativamente. 
- Sentença mantida. Remessa oficial improvida. 

ACÓRDÃO 
 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Oficial em Mandado de 
Segurança nº 66418-CE, em que são partes as acima mencionadas, acorda a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, negar provimento à 
remessa, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam 
fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 12 de agosto de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO – Relator Convocado 

RELATÓRIO 
 O SENHOR JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO: Trata-se de remessa oficial de sentença 
concessiva de segurança proferida nos autos de mandado de segurança impetrado por 
Luiz Antônio Poti Araújo Lima contra ato do Coordenador do Curso de Medicina da 
Universidade Federal do Ceará. 
Insurgiu-se o impetrante, na qualidade de aluno do Curso de Medicina, cursando o 
período de internato, contra a sua transferência do Hospital Geral de Fortaleza para o 
Hospital Universitário.  
 A autoridade apontada como coatora prestou as seguintes informações, constantes de 
fls.: 
“As Normas Específicas do Estágio de Internato nos seus itens 06 e 07, páginas 02 e 03, 
demonstram como o aluno (interno) poderá fazer sua opção de Internato e a observação 
nº 05, da página 06, leva o aluno a perceber que, após as listagens feitas, não é mais 
possível desertar do Internato escolhido, pois geraria uma desordem na Administração 
Acadêmica, já que todas as escalas de trabalho são feitas de acordo com o número de 
internos para cada Hospital”. 
Ao decidir, o MM. Juiz singular manteve a liminar anteriormente deferida e concedeu a 
segurança. 
Subiram os autos por força de remessa oficial. 
Peço a inclusão do feito na pauta de julgamento. 
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É o relatório. 

VOTO 
 O SENHOR JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO (Relator Convocado): Em apreciação, no 
presente caso, remessa oficial de sentença concessiva de segurança impetrada por 
discente de Medicina, do período de Internato (6º ano). 
Irresignou-se o impetrante contra a alegada ilegalidade do ato de sua transferência do 
Hospital Geral de Fortaleza para o Hospital Universitário, durante o aludido período. 
Cito trecho da decisão remetida, como segue: 
“10. Como bem esclarece o Parquet, a prova dos autos demonstra que, inicialmente, o 
impetrante optou por realizar o seu estágio no Hospital Walter Cantídio, tendo sido 
transferido para o Hospital Geral de Fortaleza mediante a colheita de assinatura dos 
membros do Conselho do Internato. Posteriormente, o Conselho deliberou que o 
universitário retornasse ao antigo hospital. 
11. É incontestável, pela prova dos autos, folhas 13, a necessidade de alunos no internato 
do Hospital Geral de Fortaleza, que possui vagas ociosas. Também é indiscutível o 
prejuízo que sofreria o aluno ao ser determinado o seu retorno ao antigo local de 
internato. Por outro lado, a Universidade alega a possibilidade de prejuízo, em face do 
estabelecimento de escalas de trabalho de acordo com a divisão de alunos por hospital”. 
Consta dos autos que o ato atacado, da lavra do Coordenador do Curso de Medicina da 
Universidade Federal do Ceará, fundamentou-se nas Normas do Estágio de Internato, de 
elaboração do Centro de Ciências da Saúde, através da Coordenação do Curso de 
Medicina. Assim, aduziu o Coordenador do citado curso que a vedação à troca no 
Internato existe para evitar qualquer desordem na Administração Acadêmica. 
A situação fática no presente caso é a seguinte: o impetrante optou cursar o seu internato 
no Hospital Walter Cantídio. Posteriormente, obteve a transferência – com o respaldo de 
algumas assinaturas colhidas junto a integrantes do Conselho do Internato – para o 
Hospital Geral de Fortaleza. 
Quando da apreciação do aludido pedido de transferência pelo referido Conselho, foi o 
pleito do demandante indeferido, sem qualquer fundamentação, consoante se pode 
verificar às fls. 38, onde se vê cópia da ata representativa da reunião. 
Entendo que a decisão monocrática não merece reformas. Por isso, passo a transcrever 
trecho que dela consta, e que ora adoto como razão de decidir: 
“Ocorre que foi desconsiderado pela Universidade que, de fato, a transferência já foi 
operada administrativamente, com a aceitação do estudante no Hospital Geral, o que 
ocorreu com o beneplácido de alguns dos membros do Conselho, sendo posteriormente 
mantida a transferência por liminar proferida neste juízo. Penso que acarretará prejuízos 
maiores a determinação de retorno do estudante ao seu antigo internato, sobretudo 
considerando que o internato tem a duração de 18 (dezoito) meses, dois terços dos quais 
já tendo sido cursados. 
É sabido que a Universidade possui autonomia didático-pedagógica, podendo organizar 
os seus diversos cursos e atividades acadêmicas, estabelecendo para isso normas 
administrativas. Entretanto, tais normas devem prevalecer por si mesmas, mas apenas 
enquanto realizam o valor maior do acesso ao aprendizado”. 
É como voto. 
 

 


