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Revista 39 - janeiro/março de 2000 

DOUTRINA 

DISCURSO PROFERIDO POR SUA EXCELÊNCIA O JUIZ CASTRO MEIRA, POR OCASIÃO DA 
POSSE DA DRA. MARGARIDA CANTARELLI NO CARGO DE JUÍZA FEDERAL DO TRIBUNAL 
REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO 

Senhor Presidente: 
Inicialmente, agradeço a honra insigne de saudar a nova integrante desta Casa, em nome 
deste douto Colegiado. 
Este ato marca uma nova fase na vida desta Corte. Instalado em 30 de março de 1989, 
pouco a pouco, vem-se modificando com a saída de alguns dos seus fundadores e a 
chegada de novos juízes. Primeiro, foi a aposentadoria do Dr. Orlando Reboucas, 
substituído pelo Dr. José Maria de Oliveira Lucena, nosso atual Presidente, por 
antiguidade. Em seguida, o grande acontecimento foi a memorável promoção de Dr. José 
Augusto Delgado para Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Abrindo vaga por 
merecimento, foi preenchida pelo Dr. Geraldo Apoliano, atual Vice-Presidente. Depois, 
veio a aposentadoria do Dr. Hugo Machado, dando oportunldade à promocão por 
antiguidade do Dr. Ubaldo Ataíde Cavalcanti, atual Diretor da nossa Revista. Por fim, nova 
alegria teve esta Corte com a promoção do mais jovem de seus integrantes, o Juiz 
Francisco Falcão, para o cargo de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, abrindo vaga 
para integrante da categoria de advogados. Elaborada lista tríplice, em sessão do dia 24 
de novembro passado, recaiu a nomeação na pessoa da Dra. Margarida de Oliveira 
Cantarelli, em ato presidencial do dia 3 deste mês. 
Estamos felizes. Esta Corte recebe com alegria a sua primeira integrante do sexo 
feminino na pessoa da Dra. Margarida, margarida, flor mulher. É mais um passo na longa 
caminhada na busca da superação dos preconceitos que até há pouco marcavam as 
relações entre os sexos. Cem anos atrás, proposto o nome de Dra. Myrthes Gomes de 
Campos para membro estagiário do Instituto da Ordem dos Advogados do Brasil, instalou-
se uma grande polêmica, decidindo o Instituto consultar a Comissão de Justiça, 
Legislação e Jurisprudência, " atenta às condições da pessoa, proposta". A Comissão 
concluiu favoravelmente ao pedido, entre outras razões, fundada em que "não há lei que 
proíba a mulher de exercer a advocacia e que importando essa proibição uma causa de 
incapacidade, deve ser declarada por lei", consoante o parecer do Relator Dr. Baptista 
Pereira. Prevaleceu, porém, por 16 votos a 11, a posição conservadora expressa no voto 
do Dr. Carvalho Mourão que argumentou com a tese de que o diploma não era o único 
requisito para ser advogado, lembrando que não havia dúvida de que a mulher casada 
não poderia advogar sem licença do marido. E assim concluiu sua manifestação: 
Sejam coerentes; reclamem a abolição do poder marital, carunchosa instituição do Direito 
Romano que eles invectivam, porque é adamantina muralha eterna, a cujos pés se 
desfazem em espuma inconsciente as vagas de todas as idéias subversivas". 
E assim teremos uma sociedade sem autoridade, o ideal da anarquia no lar. 
A tanto chega a virulência orgânica, inata, corrosiva, da opinião feminista. 
Na mesma época, a Dra. Maria Coelho da Silva ousava impetrar ordem de Habeas 
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Corpus para afastar a ilegalidade da prisão ocorrida há mais de 30 dias, sem culpa 
formada. O ilustre Subprocurador do Distrito Federal, Dr. Gabriel Luiz Ferreira, mesmo 
reconhecendo a ilegalidade do constrangimento que poderia ser afastado até mesmo de 
oficio pela autoridade judiciária, demorou-se na análise da "anomalia", para afastar o 
precedente, argumentando do seguinte modo: 
"Dotando a mulher de qualidades quase divinas, que são para a humanidade como 
reflexos da bondade infinita, o destino providencial reservou-lhe uma missão augusta, 
suavizante e civilizadora que não pode ser transferida do regaço sereno da família para 
os cimos alcantilados da vida pública, sem se perverter em sua essência, em seus 
estímulos e em seus resultados". 
E conclui seu pronunciamento com as seguintes invectivas: 
"São já bastantes os germes de dissolução introduzidos em nosso organismo social, e 
fortes demais os pampeiros da anarquia, que invadem todos os redutos da felicidade 
comum: não deixem os tribunais que coopere na obra da desorganização geral esse novo 
elemento de desordem, com que a inexperiência feminina pretende impulsioná-la". 
Esse parecer está datado de 9 de novembro de 1899, exatamente há cem anos. 
Sob a capa de defesa, ali se escondiam velhos preconceitos que resistiriam durante 
muitos anos que visavam apenas alijar a mulher do mercado de trabalho. Marly Cardone 
escreveu que a chamada legislação de proteção ao trabalho da mulher não teve sua 
origem no interesse de proteção da mulher, mas do homem trabalhador, afastando a 
concorrência indesejada. 
A luta pela igualdade de direitos prosseguiu por muito tempo. O direito de votar só lhe foi 
reconhecido em 1932, com a edição do primeiro Código Eleitoral (Dec. 21.076, de 
24.02.32). A mulher casada só viria alcançar sua plena capacidade com a edição do seu 
Estatuto, a Lei nº 4.121, de 27.08.62. A igualdade plena só veio a ser instituída com a 
Constituição Federal vigente. Mesmo assim, continuou uma grande distância entre as 
normas jurídicas e os fatos sociais. 
A presença da mulher nos tribunais está ainda muito longe de corresponder à sua 
atuação nas atividades forenses. Entretanto, todos os que lutam pelo fim de todas as 
discriminações tiveram motivos de alegrias durante este ano. Refiro-me ao fato histórico 
recente, quando o Superior Tribunal de Justiça, sob a liderança do preclaro Ministro 
Pádua Ribeiro, ali empossou suas primeiras ministras. Primelro, a Ministra Eliana Calmon, 
pelo terço destinado aos juízes federais, que começou sua carreira judicial na Seção 
judiciária do Estado de Sergipe; mais recentemente, a Ministra Fátima Nancy Andrighi, 
pelo terço destinado aos Desembargadores dos Tribunais de Justiça. Ambas juristas de 
conceito nacional e delicadas à formação e ao aperfeiçoamento da magistratura. 
Registra-se, embora, que nos Tribunais Regionais do Trabalho, de há muito as mulheres 
pontificam. Há poucos dias, por exemplo, o TRT da 5ª Região passou a ser presidido por 
uma ilustre con-temporânea da Faculdade de Direito da Bahia, a Dra. Conceição Martinelli 
Braga. 
Desse modo, Dra. Margarida Cantarelli, sua nomeação para exercer o cargo de Juiz deste 
Tribunal representa mais um passo, mais uma conquista das mulheres de carreira 
jurídica. Por isso, repito agora, estamos felizes. 
Essa felicidade, também, é de Pernambuco. Como sabemos todos, o estado de 
Pernambuco, embora sede do Tribunal, ficou sem nenhum representante entre os seus 
membros, com a promoção do Juiz Francisco Falcão ao colendo Superior Tribunal de 
Justiça. 
Abro um parêntesis, para registrar aqui a passagem brilhante de S. Exa. por esta Corte e 
agradecer-lhe. Seu devotamento à causa da justiça, seu dinamismo, sua dedicação ao 
trabalho, jamais serão esquecidos. Acompanhou cada passo a obra deste edifício, 
diariamente, sem jamais demonstrar desânimo ou cansaço. Sem o empenho do Ministro 
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Falcão, não estaríamos agora nesta sede confortável. Na presidência, realizou uma obra 
que mereceu os aplausos de todos, construindo o prédio anexo, o edifício da Rua do 
Brum, além de dotar de novas sedes para o Fórum Juiz Carlos Gomes de Barros, em 
Maceló, Alagoas, e o Fórum Juiz Nereu Santos, em Campina Grande, na Paraíba. 
Vossa Excelência, Dra. Margarida, tem a missão de representar aqui o estado de 
Pernambuco, essa terra que é sinônimo de luta pela liberdade e pela justiça. Estamos 
certos que mais uma vez brilhará, demonstrando o fulgor de sua inteligência, como já o 
fez nos cursos de bacharelado, mestrado e doutorado em direito, pela tradicional 
Faculdade de Direito do Recife. Ainda insatisfeita, procurou especializar-se no Curso de 
Relações Internacionais, pelo Instituto de Estudos Sociais, em Haia, na Holanda; mais 
tarde, realizou Estudos da Integração Européia, no México, e o Curso de Pós-Graduação 
em Comércio Exterior, realizado pela Universidade de Barcelona, em convênio com a 
Universidade de Pernambuco, através da Faculdade de Administração, em que 
participamos do mesmo grupo de trabalho, juntamente com os colegas José Maria 
Lucena e Lázaro Guimarães. 
É de praxe nesse tipo de saudação uma referência aos títulos do novo juiz. Seria um tanto 
cansativo repetir aqui os numerosos títulos e as justas homenagens que tem recebido ao 
longo de sua profícua vida profissional. Resumirei apenas alguns. Na vida universitária, é 
Professora Titular da disciplina Direito Internacional Público da Universidade Católica de 
Pernambuco e Professora Assistente da mesma disciplina na Faculdade de Direito do 
Recife, desde 1978, aprovada em 1º lugar em concurso público. Foi ainda Vice-
Coordenadora do Curso de Graduação em Direito e Pró-Reitora para Assuntos Culturais e 
Intercâmbio Científico da UFPE. Na UNICAP, foi membro eleito para seu Conselho 
Superior e Vice-Diretora da Faculdade de Direito. Na OAB, Seção de Pernambuco, foi 
Vice-Presidente, no biênio 1975/1977, quando ministrou a disciplina Ética Profissional e 
Estatuto da OAB. Ingressou no Ministério Público do Estado de Pernambuco, em 1982, 
através de concurso público em que obteve o 1º lugar, exercendo o cargo nas comarcas 
de Sertânia, Paulista, Olinda e na Capital, aposentando-se em 1991. 
Permita-me, porém, destacar sua passagem por este Tribunal. No período de agosto de 
1995 a 31.12.96, foi Diretora da Divisão Especial para Pesquisa, Classificação de 
Assuntos Jurisprudenciais e Doutrinários, no Gabinete do então Juiz Francisco Falcão, à 
época Vice- Presidente deste Tribunal, quando emprestou seu talento e sua experiência, 
inclusive participando de Inspeções realizadas nas Seções Judiciárias de Sergipe, 
Alagoas, Paraíba e Ceará. A essa época trabalhou ao lado de sua inesquecível irmã 
Mariinha, cuja memória devemos reverenciar neste momento. Daqui partiu Dra. Margarida 
para nova experiência, convocada pelo Dr. Roberto Magalhães para servir à cidade do 
Recife como sua Secretária de Educação, onde esteve até 03.07.99, afastando-se para 
candidatar-se ao cargo que ora assume. 
Vinda do quinto constitucional, representa aqui a figura do advogado, que a Constituição 
erige como instituição essencial à justiça. Reverencio os advogados na figura ímpar do 
seu patrono, Rui Barbosa, cujo sesquicentenário de nascimento ocorreu no último dia 5 
de novembro. Rendo aqui meus respeitos ao advogado, cuja missão é fundamental como 
traço de união a ligar os jurisdicionados ao Poder Judiciário. Em sua pessoa são 
transferidas as angústias, as dores, os sofrimentos e as esperanças do homem que busca 
o reconhecimento do seu direito. Em certo momento, ele é também juiz. Ao examinar os 
termos da causa, avalia a possibilidade de vitória e aconselha o cliente a buscar a 
alternativa mais adequada. Todos já fomos advogados e muitos de nós voltaremos à 
nobre profissão. Sem dúvida, porém, a presença de alguém que, mais recentemente, 
viveu com mais intensidade esse papel enriquecerá os julgamentos da Corte, 
proporcionando-lhe a visão dos fatos sob a perspectiva de quem esteve ao lado do 
cliente, seja ele o cidadão comum, uma empresa, privada ou pública, uma autarquia ou 
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pessoa jurídica de direito público. 
Sua profícua experiência certamente lhe será muito útil na difícil tarefa de julgar. Para 
Carnelutti, "Nenhum homem, se pensasse no que ocorre para julgar um outro homem, 
aceitaria ser juiz. Contudo, achar juízes é necessário. O drama do direito é isto. Um 
drama que deveria estar presente a todos, dos juízes aos judicados no ato no qual se 
exalta o processo. O Crucifixo que, graças a Deus, nas cortes judiciárias pende ainda 
sobre a cabeça dos juízes, seria melhor se fosse colocado defronte a eles, a fim de que 
ali pudessem com freqüência pousar o olhar, este a exprimir a indignidade deles; e não 
fosse outra, a imagem da vítima mais insigne da justiça humana. Somente a consciência 
da sua indignidade pode ajudar o juiz a ser menos indigno". 
Mais adiante, porém, dá-nos algum alento, ao acentuar a importância do julgamento 
colegiado: 
"O princípio do colégio judiciário é verdadeiramente um remédio contra a insuficiência do 
juiz, no sentido de que, se não a elimina, ao menos a reduz. Em outras palavras, o juiz 
colegiado está menos longe do que o juiz singular daquilo que o juiz deveria ser; mas a 
convenção é que o colégio alcance a unidade, ou seja, que entre os juizes singulares se 
estabeleça o acordo, que não significa tanto a identidade de opiniões quanto a paridade 
de tendências para a verdade". 
Nesse diapasão, temos a satisfação de constatar que este Tribunal logrou a difícil missão 
de alcançar a unidade, nas grandes questões que lhe foram submetidas, como foi no 
passado a retenção dos ativos financeiros, através do Plano Brasil Novo, ou, mais 
recentemente, a instituição de contribuição previdenciária para os servidores inativos e 
pensionistas, bem como o aumento das alíquotas para os servidores em atividade, 
quando os julgamentos sempre foram tomados por unanimidade. 
As dificuldades são muitas. Malgrado tenham sido oferecidas melhores condições para o 
funcionamento dos gabinetes, o aumento dos feitos cresce a cada dia, impossibilitando 
que se ofereça uma prestação jurisdicional com a rapidez necessária. Desse modo, por 
mais que cada julgador se esforce, de modo às vezes sobre-humano, a afluência de 
novos processos lembra-nos a figura mitológica de Sísifo, na sua inglória tarefa de rolar 
montanha acima uma enorme pedra, que sempre lhe escapa ao chegar perto do cume... 
Resta a esperança em futura reforma processual que modifique o atual sistema de 
recursos, bem como na exitosa implantação do juizado especial, objeto de debates nesta 
Corte. 
Estamos certos, porém, Dra. Margarida Cantarelli, que sua colaboração terá grande 
importância para, senão resolver, pelo menos minorar esse grave problema, que constitui 
justa reivindicação dos jurisdicionados, que fazem jus a um julgamento rápido, justo e 
eficaz, mas que é, em primeiro lugar, uma preocupação de todos nós julgadores, sempre 
atentos com tais dificuldades e incapacitados de solucioná-las como gostaríamos. 
"A messe é grande e os operários são poucos". Repito: estamos muito felizes. Seja bem-
vinda à Casa. 

DISCURSO PROFERIDO POR SUA EXCELÊNCIA A DRA. MARGARIDA CANTARELLI POR 
OCASIÃO DE SUA POSSE NO CARGO DE JUÍZA FEDERAL DO TRIBUNAL REGIONAL 
FEDERAL DA 5ª REGIÃO 

É com grande honra e muita emoção que aqui estou, numa solenidade como esta, onde 
os ritos e os símbolos se entrelaçam, demonstrando toda a tradição que a Justiça 
encerra. 
Chego consciente da imensa responsabilidade que pesa sobre mim, além das inerentes à 
própria função, arco com a tríplice representação: de Pernambuco, da mulher e dos 
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advogados nordestinos. 
Pernambuco, terra onde nasci, me criei e criei raízes, embora sem imobilizar-me nelas; do 
Recife e de Olinda, irmãs gêmeas no meu sentimento; dos coqueirais, do mar, dos 
canaviais, todos verdes, como a esperança permanente em nossos corações. 
Pernambuco de todas as Regiões: da Mata, do Agreste, do Sertão. Pernambuco de todos 
os rios: do Capibaribe, do Pajeú, do Ipojuca, do Moxotó, do São Francisco. Pernambuco 
de todas as coragens: de um povo altivo, que enfrenta, das adversidades da natureza ao 
irredentismo na defesa dos ideais de liberdade. Quando, eventualmente, daqui saía, 
embalada por convicções, entregue a um ramo do Direito - o das Gentes - que transcende 
as fronteiras e busca, pela solução pacífica dos conflitos, estabelecer um mundo de paz, 
na cabeça levava os sonhos, no coração carregava Pernambuco inteiro. 
Representar a mulher - a mulher nordestina - sofrida pelas dificuldades materiais de uma 
região pobre, e sociais, fruto de preconceitos ainda arraigados e restrições intoleráveis no 
mundo em que vivemos. Mulher sempre ciosa de sua dignidade pessoal. As 
pernambucanas de tantas tradições históricas: em Tejucupapo, fazendo correr o invasor 
intruso; na Casa Forte, entre a vida e a Pátria, corajosamente optando pela segunda, 
conseguiram salvar a ambas. Fazer jus às tradições, sim, mas representar, sobretudo, as 
mulheres do hoje: as que já descobriram o seu espaço e caminham para consolidá-lo e as 
que ainda continuam na grande busca. As mulheres que "são" e aquelas que Gabriela 
Mistral reconhecia como as que "são uma vontade de ser". As mulheres com ou sem 
nome, as muitas Marias que "insistem em ter fé na vida". Com todas reparto este instante, 
que é nosso. 
Representar os advogados nordestinos dentro do chamado "Quinto Constítucional" nos 
Tribunais, estabelecido desde a Constituição de 1934 e mantido nas subseqüentes Cartas 
Maiores, reservado aos advogados e aos membros do Ministério Público. Nas múltiplas 
fases do processo de seleção e de escolha a que me submeti, com tantos outros colegas, 
dignos e competentes, integrantes das Seccionais dos seis Estados que compõem a 5ª 
Região, e promovido, nas primeiras etapas, pela Ordem dos Advogados, reiteradamente 
afirmei, sempre que este tema vinha à baila, que é preciso entendê-lo à luz do espírito da 
época e da Constituição que o consagrou. No pós Revolução de 30, quando era 
questionada a validade da democracia liberal, a Constituição de 34 rompia com a tradição 
existente, introduzindo princípios e institutos próprios da democracia social, cujo 
paradigma era a Constituição de Weimar. 
Se o espírito da época apontava para uma mais ampla participação da sociedade em 
vários setores da vida pública, inclusive com o grande salto no sistema eleitoral, com as 
normas reguladoras da ordem econômica e social, da família, da educação e da cultura; 
com a instituição de conselhos em diversos âmbitos e níveis da administração, a inovação 
de mesclar o corpo fechado dos colegiados do Poder Judiciário, com a presença de 
outros segmentos do mundo jurídico, deve ser interpretada como um mecanismo 
democrático. 
Todavia, acrescentava eu, que, a simples participação pela participação, descaracterizaria 
a razão de ser da representação. Aquele que integrar o "Quinto Constitucional", entendo, 
além de todos os deveres exigidos para o fiel cumprimento da missão de magistrado - 
probidade, imparcialidade, celeridade nas decisões, urbanidade, entre muitos e muitos 
outros, tem o papel de trazer para a Corte a sua experiência e o sentimento da categoria 
que representa. Ao mesmo tempo, não pode fugir, também, ao de interlocutor, sempre 
que se faça necessário, para uma melhor compreensão e harmonia no funcionamento da 
Justiça. 
É, também, para mim muito grato passar a integrar esta Egrégia Corte que é reconhecida 
pelo seu alto nível e que desfruta de excelente conceito nos meios judiciários nacionais. 
Composta por homens de grande valor pessoal e conhecimentos jurídicos, e com um 
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funcionamento digno de elogios, mesmo em tempos em que o Poder Judiciário aparece 
como um vilão de males do país, será uma auspiciosa oportunidade, a de poder 
aproveitar da convivência e da experiência de tão ilustres Juízes, com quem terei muito e 
sempre o que aprender. Este é o meu sentimento. 
A hora que atravessamos no Poder Judiciário não é fácil. Uns reclamam da morosidade 
no trâmite dos processos, outros exibem um excessivo número de feitos, muito além das 
possibilidades materiais e humanas de solucioná-los, em tempo desejável. Para os 
primeiros, há necessidade do estabelecimento de mecanismos de controle. Todavia, 
como ocorre em muitos outros países, a tais mecanismos, mais do que funções 
meramente disciplinares, caberia a de fixação de políticas gerais que permitam chegar às 
soluções de eficiência que a sociedade espera e buscar, pelo planejamento, as 
providências concretas que evitem ou minorem os pontos de estrangulamento. Outros 
têm defendido, não com menor afinco, o estabelecimento de medidas que levem a uma 
maior celeridade nos processos repetitivos, que ultrapassam nas estatísticas os 60% do 
total dos feitos, tais como: a súmula vinculante, a argüição de relevância ou mesmo uma 
modificação no sistema recursal. Todos, porém, são unânimes em que é preciso mudar. 
Mas, nota-se que muitas das propostas cuidam apenas dos efeitos ou da forma, deixando 
permanecer inatacadas as causas geradoras do problema que estão, em grande parte, na 
origem das demandas. A reforma em curso, cujas marchas e contra-marchas a têm 
descaracterizado no seu conjunto, que traz a cada dia uma novidade ou faz desaparecer 
alguma proposição que se supunha assente, leva a um justificável receio do seu 
desfecho. Que não se converta em mais um "pacote" de medidas esparsas e que 
resultem inócuas ou com poucos benefícios para o funcionamento do Poder, como clama 
a sociedade. 
Na verdade, este é um reflexo do próprio questionamento do modelo de Estado brasileiro, 
seu papel e sua dimensão, cuja proposta não fica muito clara, pelas dissonâncias nas 
opiniões emitidas e nas medidas tomadas, muitas delas decorrentes da intricada tela 
internacional em que vivemos. Para a fixação do modelo e conseqüente mensuração do 
Estado, é fundamental determinar-se, na linguagem da moda, qual a "VIA" a ser tomada! 
Os liberais pretendem diminuir o Estado, os sociais-democratas propõem que ele seja 
maior. A terceira via argumenta que o Estado tem que ser reconstruído e propõe que cada 
país tenha a sua própria medida. Há muito que venho defendendo o não 
preestabelecimento rígido do tamanho do Estado, no mínimo ou no máximo. É o que 
chamo de "ESTADO SUFICIENTE" ou seja, aquele que tenha uma adequada correlação 
"tamanho & eficiência", e que corresponda à necessidade do seu povo, com uma 
sociedade civil ativa, uma família democrática, igualdade com inclusão, investimento 
social, democracia cosmopolita, educação e justiça asseguradas a todos os cidadãos. 
Talvez seja utopia acreditar numa sociedade justa, mas o que é a vida senão uma 
continua busca de realizar sonhos, ideais e utopias. É provável que a dificuldade comece 
já em definir o que é a JUSTIÇA. Kelsen, no seu livro com esse título, começa 
reconhecendo "que nenhuma outra questão foi tão passionalmente discutida; por 
nenhuma outra foram derramadas tantas lágrimas amargas, tanto sangue precioso; sobre 
nenhuma outra, ainda, as mentes mais ilustres - de Platão a Kant - meditaram tão 
profundamente". E reconhece que ainda continua sem resposta. 
Mas, para os que têm ou terão por missão o dever de aplicar as leis, a busca da Justiça 
deverá ser incessante. Como disse de forma lapidar, em ocasião semelhante, Antônio de 
Brito Alves, ao assumir o cargo de desembargador pelo "Quinto Constitucional", no 
Tribunal de Justiça de Pernambuco: "Quando se julga, defende-se não só o texto, mas 
sobretudo o espírito da lei. Ainda mais: defende-se a Justiça, que é a finalidade derradeira 
do Direito, nem sempre alcançada, mas que deve ser perseguida, de modo incansável, 
como um valor eterno que justifica a existência dos homens". 
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É chegada a hora de agradecer. E, permitam-me, são muitos os agradecimentos e 
registros a fazer. 
Inicialmente, a tantos que me apoiaram, de maneira solidária e sincera, das mais diversas 
formas, ajudando-me a superar os obstáculos, naturais ou colocados, ao longo da grande 
caminhada. Seria impossível nominá-los individualmente, mas tenham a certeza de que 
guardo, com gratidão, os gestos de cada um. 
Os meus agradecimentos aos Conselheiros dos Conselhos Seccional de Pernambuco e 
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e a este Egrégio Tribunal pela inclusão do 
meu nome nas respectivas listas de candidatos. Ao Ministro da Justiça e ao 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República pela confiança da chancela final. Ao 
Vice-Presidente da República, exemplo de homem público, em probidade, competência, 
capacidade de trabalho ímpar, missionário da grande política, aqui representado pelo seu 
pai, o ilustre Dr. José do Rego Maciel, em quem se espelhou e de quem herdou virtudes, 
cada vez mais raras. 
Uma referência e um agradecimento especial ao Ministro Francisco Falcão, cuja vaga, 
neste Tribunal, passo, com muita honra, a ocupar, tendo em vista a sua ascensão ao 
Superior Tribunal de Justiça. Filho do eminente jurista Ministro Djaci Falcão, o Ministro 
Francisco Falcão, dinâmico e arrojado em tudo o que faz, gestor de excepcional visão, 
deixou marcada a sua administração com obras de oportuna e inestimável valia para um 
melhor funcionamento da Justiça Federal na 5ª Região. Hoje, no Superior Tribunal de 
Justiça, já conseguiu, em poucos meses, julgar cerca de 90% dos processos que 
encontrou acumulados, e que chegavam às casas dos três mil. Dele sempre recebi muito 
estímulo, para seguir adiante. 
Não menores são os meus agradecimentos pelas palavras extremamente generosas dos 
que me saudaram nesta solenidade. À Dra. lvânia Barros Melo, grande empreendedora 
da educação superior, amiga de todas as horas, neste ato representando a Ordem dos 
Advogados, Secção de Pernambuco, e ao caro amigo e ilustre Presidente Aluízio Xavier. 
Ao Dr. Castro Meira, a quem aprendi a admirar durante a convivência no curso de 
Comércio Exterior, pela sua competência, equilíbrio e simplicidade, e hoje nos ofertou 
uma excelente exposição sobre a história da mulher e o Judiciário. Ao Procurador Dr. 
Joaquim Dias, colega de magistério, que, como os demais, creio, foi movido pela amizade 
e pela consideração pessoal, excedendo todos, em muito, a dimensão da homenageada. 
Ao Dr. José Maria Lucena, Presidente deste Tribunal, amigo de tempos bem distantes e 
cuja reaproximação deu-me a oportunidade de cada vez mais admirá-lo, sua serenidade 
discreta, sua simplicidade afável, não encobrem, mas destacam, a cultura, a competência, 
a lealdade e a firmeza nos seus compromissos. Na sua grandeza, empenhou-se 
pessoalmente, com sua eficiente equipe, para que esta solenidade tivesse todo este 
brilho. 
Agradeço a presença do Ministro César Rocha, também oriundo da categoria dos 
advogados, nordestino como nós, hoje uma referência no Superior Tribunal de Justiça 
pela sua competente atuação, neste ato representando o Ministro Antônio de Pádua 
Ribeiro, Presidente do Superior Tribunal de Justiça. À Ministra Eliana Calmon, a primeira 
mulher a ocupar uma vaga no Superior Tribunal de Justiça, que, pelo seu desempenho, é 
orgulho de todas nós, traz emblematicamente, às profissionais do direito, o exemplo de 
que é possível alcançar novos espaços. À Dra. Ives Glória, cuja dedicação aos amigos é 
imensurável, qualquer palavra seria insignificante diante da sua imensa solidariedade 
para comigo. Peço que levem ao Ministro Pádua Ribeiro a expressão da minha admiração 
e os meus agradecimentos, a ele que sempre defendeu a ampliação da participação da 
mulher no Poder Judiciário. 
Do mesmo modo, sou muito grata pelo inestimável apoio e presenças neste ato dos 
Excelentíssimos Senhores Governadores, de Pernambuco, Dr. Jarbas Vasconcelos, que 
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fez voltar, mais do que a esperança, a certeza nos pernambucanos em dias melhores, e 
da Paraíba, Dr. José Maranhão, administrador que o povo paraibano, em reconhecimento 
pelo seu trabalho, concedeu-lhe novo mandato. Agradeço aos que aqui vieram - a todas 
as autoridades; aos caríssimos alunos e ex-alunos de trinta e dois anos de magistério nas 
Faculdades de Direito; aos antigos companheiros de trabalho e aos muitos amigos que fiz 
por onde passei na minha trajetória de vida; aos que fazem a Secretaria de Educação, 
minha última paragem, que acorreram maciçamente com seu habitual carinho a esta 
solenidade, reacendendo na minha alma tantas lembranças felizes. Integrar a equipe do 
Dr. Roberto Magalhães e sob sua orientação, foi uma oportunidade excepcional de servir 
ao povo recifense no que é mais precioso para o futuro de uma nação: educação. 
Permitam-me, ainda, que, antes de finalizar, faça um registro pessoal, familiar e afetivo: A 
TODOS OS MEUS, a quem muito quero, pois cada um sabe a importância que tem para 
mim e o tamanho do meu amor, simbolizo-os em ANNINHA e RAFAEL. Aos MEUS que 
AQUI ESTÃO, agradeço a compreensão, o apoio permanente e a solidariedade, em todas 
as minhas opções de vida; aos MEUS que JÁ PARTIRAM, e que tanto contribuíram para 
que fosse possível este momento, uma saudade imensa. 
A vida tem colocado grandes desafios na minha caminhada e a mão de Deus tem me 
dado forças para enfrentá-los, o que faço com obstinada determinação. Sempre penso 
que o último já foi o bastante, e logo um novo se alevanta. Mas assumir este cargo é, sem 
dúvidas, o maior deles. Com fé em Deus, venho com a humildade dos que querem 
aprender, com a coragem dos que querem acertar e com a responsabilidade dos que 
querem encontrar e fazer JUSTIÇA! 

JURISPRUDÊNCIA 

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N. 321 - RN 
Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Agravante: CARLOS MAGNO DANTAS 
Agravada: JUSTIÇA PÚBLICA 
Advogado: DR. FRANCISCO TAVARES DE ASSIS (AGRTE.) 

EMENTA: 
Penal e Processual Penal. Agravo em execução penal. Inexistência de prescrição da 
pretensão executória. Continuidade do cumprimento da execução da pena. 
1 - Inocorre a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória face à 
realização de audiência admonitória antes de expirado o prazo prescricional. Dessa 
forma, é a hipótese de se dar continuidade ao cumprimento da pena imposta.  
2 - Agravo em execução penal 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, 8 de fevereiro de 2000 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator  

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Cuida a hipótese de agravo de instrumento em 
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matéria penal interposto por Carlos Magno Dantas contra decisão da lavra do MM. Juiz 
Federal da 5ª Vara e das Execuções Penais do Rio Grande do Norte, Ivan Lira de 
Carvalho, que restou por unificar penas vigidas ao agravante em sentenças datadas de 
30.11.1994 (com pena de 01 (hum) ano, 06 (seis) meses e vinte dias de reclusão) e de 
20.11.1997 (com pena de 01 (hum) ano de reclusão).  
Argúi o agravante que de quando se procedeu a tal unificação a pena aplicada na 
sentença de 30.11.1994 já houvera sido apanhada pela prescrição da pretensão punitiva, 
não havendo assim como unificá-la com a pena a ser ainda executada.  
Em seu douto parecer (fls.72/74), o órgão Ministerial opinou pelo improvimento deste 
agravo.  
É o relatório.  

VOTO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Cuida a hipótese de agravo de 
instrumento em matéria penal interposto por Carlos Magno Dantas contra decisão da 
lavra do MM. Juiz Federal da 5ª Vara e das Execuções Penais do Rio Grande do Norte, 
Ivan Lira de Carvalho, que restou por unificar penas vigidas ao agravante em sentenças 
datadas de 30.11.1994 (com pena de 01 (hum) ano, 06 (seis) meses e vinte dias de 
reclusão) e de 20.11.1997 (com pena de 01 (hum) ano de reclusão).  
Argúi o agravante que de quando se procedeu a tal unificação a pena aplicada na 
sentença de 30.11.1994 já houvera sido apanhada pela prescrição da pretensão punitiva, 
não havendo assim com unificá-la com a pena a ser ainda executada.  
Em seu douto parecer (fls.72/74), o órgão Ministerial opinou pelo improvimento deste 
agravo.  
Não há esquecer que cuidando a hipótese de prescrição após a sentença condenatória, 
esta terá como curso inicial a data da intimação da sentença, podendo, inclusive, ser 
declarada como intercorrente se antes do início de sua execução já expirou o prazo 
prescricional, observando-se, no entanto, que no curso de tal prazo, não se nega, possam 
fazer-se presentes causas impeditivas ou interruptivas do próprio curso prescricional. 
Assim é que o diploma penal, em seu artigo 116, tem como causa impeditiva da 
prescrição, mesmo em relação ao sentenciado em pena passada em julgado, o fato do 
mesmo encontrar-se preso por outro motivo. Neste caso, só após o cumprimento daquela 
pena é que se retomará o prazo prescricional, computando-se tempo existente por acaso 
que já tenha corrido a favor do apenado em termos de prescrição, antes do fato 
impeditivo. Já o artigo 117 da mesma Lei Penal, entre as causas interruptivas da 
prescrição, ou seja, aquelas que apagam o tempo anterior corrido para tal efeito e 
determinam a recontagem do mesmo para tal efeito, tem, especificamente, como uma das 
hipóteses, o início ou continuação do cumprimento da pena, conforme expressamente 
disposto no inciso V do referido dispositivo legal. 
Atente-se que, datando a sentença condenatória de 30.11.1994, transitando em julgado 
em 21.01.95, e em 09.12.98 teve lugar a audiência admonitória para cumprimento da 
suspensão condicional da pena aplicada a favor do agravante que, em tal ato processual, 
aquiesceu com as condições que lhe foram impostas a título de sursis. 
Em estudando a natureza específica da suspensão condicional da pena, observa 
Damásio de Jesus, in Código Penal Anotado, que, já a partir da reforma penal de 1984, tal 
instituto não constitui incidente de execução, nem direito público subjetivo de liberdade do 
condenado, mas sim em autêntica medida penal de natureza restritiva da liberdade. E 
mais do que benefício, tem caráter sancionatório, é forma de execução da pena. É que, 
com o advento, inclusive, do sursis, importado do direito anglo-saxônico - Sistema de 
Prova a que se submete o processado de modo a evitar-se o desenvolvimento regular da 
persecutio criminis, se neste sursis - suspensão do processo - não há falar-se em forma 
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de execução, à inexistência de uma sentença penal, entre outras causas, no sursis - 
suspensão da pena, identifica-se como uma forma de execução da própria pena, que, por 
revestir-se de condições mais favoráveis ao apenado se lhe oferece, se o mesmo satisfaz 
as condições necessárias para aquela alternativa de cumprimento de pena. 
Ora, sendo, pois, a suspensão condicional da pena modalidade de execução da mesma, 
tem-se, nos termos do artigo 117, V, do CPB, que a aceitação dos seus termos é causa 
interruptiva da prescrição, vale dizer, a partir de tal ato processual tem-se como apagado 
todo tempo prescricional antes decorrido, reiniciando-se sua contagem, concluindo-se, 
pois, que se a prescrição da pretensão punitiva ocorreria em 21.01.1999, acontecendo 
antes de vencido tal prazo a audiência admonitória (09.12.1998) onde expressamente o 
agravante aceitou as condições em que lhe foi deferido o sursis, o curso daquele prazo 
prescricional restou apagado, e a partir daí começou a fluir um novo prazo prescricional 
atinente não mais à pretensão punitiva mas à própria execução da sentença. 
Igualmente, como conseqüência lógica, se na vigência da execução da pena há a 
cumprir-se uma nova pena, incensurável o despacho que restou por unificá-las.  
Diante do acima exposto, nego provimento ao agravo, no sentido de se manter o 
cumprimento da execução da pena imposta pelo Juízo a quo. 
É o meu voto. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 7.216 - SE 
Relator: O SR. JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE 
Agravante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Agravado: JOSÉ CARLOS PINHEIRO ESTRELA 
Advogados: DRS. JORGE SOUZA ALVES FILHO E OUTROS (AGRTE.) E MÁRIO LUIZ BRITTO 
ARAGÃO E OUTROS (AGRDO.) 

EMENTA: 
Processual Civil. Agravo de instrumento. Ação de revisão contratual. Sistema Financeiro 
de Habitação. Impugnação ao valor da causa. Artigo 259, V, do CPC. Inaplicabilidade. 
1. Em se tratando de discussão acerca de cláusula contratual referente ao índice de 
reajuste das prestações, não se aplica o dispositivo legal que determina que o valor da 
causa será o valor do contrato (CPC, art. 259, V). 
2. Quando o litígio versa apenas sobre parte do contrato, o valor da causa deverá ser a 
diferença entre o que se exige e o que se pretende pagar.  
3. Agravo improvido.  

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os autos e que são partes as acima indicadas, decide a Primeira Turma 
do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar provimento ao 
agravo, na forma do relatório, voto e das notas taquigráficas constantes dos autos, que 
ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 14 de outubro de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE: Trata-se de agravo de instrumento 
interposto pela Caixa Econômica Federal, pretendendo reformar a decisão do Juiz 
Federal da 3ª Vara - Sergipe, impugnando o valor da causa de Revisão Contratual, na 
qual objetivava o autor/agravado estabelecer novo critério de fixação do valor das 
prestações de financiamento de imóvel. 
A agravante alega que o valor correto da causa é o do contrato, consoante dispõe o art. 
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259, V, do Código de Processo Civil. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE (Relator): Alega a agravante que o 
valor da causa deve corresponder ao valor do contrato, consoante dispõe o art. 259, V, do 
CPC. 
Contudo, o valor da causa em questão não se subordina ao dispositivo supracitado, haja 
vista que o litígio não tem por objeto a existência, validade, modificação ou rescisão de 
um negócio jurídico em sua totalidade, mas versa, apenas, sobre determinada cláusula 
contratual referente ao reajuste das prestações. 
A jurisprudência é uníssona ao apreciar o tema, fixando-se no sentido da não aplicação 
do referido dispositivo legal quando o autor pretender apenas uma revisão nas 
prestações, e não a modificação total do contrato. Nesses casos, o valor da causa deverá 
ser a diferença entre o que está sendo exigido e o que se pretende pagar. 
No mesmo sentido, tem decidido esta egrégia Corte, conforme decisões abaixo 
ementadas: 
"Processual Civil. Agravo de instrumento. Impugnação ao valor da causa. Artigo 259, V, 
CPC. Ação de revisão contratual. 
1. Não se aplica, neste caso, o dispositivo legal que determina que o valor da causa será 
o valor do contrato, pois a demanda versa apenas sobre parte do contrato, devendo o 
valor da causa recair apenas sobre esta parte do objeto do litígio.  
2. Quando a demanda versa apenas sobre parte do valor do contrato, somente nesta 
parte é que deve recair o valor da causa, pois deverá expressar o interesse econômico 
em litígio, ou seja, a diferença entre o que está sendo exigido e o que se pretende pagar. 
3. Agravo parcialmente provido".  
(AGTR 6.737/SE, Rel. Juiz Araken Mariz, julg. 10.06.97, publ. DJ 27.06.97). 
"Processual Civil. Agravo de instrumento. Ação de consignação em pagamento. Revisão 
contratual. Impugnação ao valor da causa. Precedentes. 
1. Nas ações de consignação em pagamento, onde se discuta a revisão de cláusula 
referente ao reajuste das prestações do contrato para aquisição de imóvel através do 
Sistema Financeiro de Habitação (SFH), o valor atribuído à causa há de ser o que 
represente a expressão econômica da demanda ao instante do ajuizamento da ação e 
não o valor do próprio contrato. 
2. Inaplicabilidade à espécie do disposto no artigo 259, V, do Código de Processo Civil - 
CPC, eis que a revisão pretendida não abrange todo o contrato, e sim parte dele. 
3. Precedentes jurisprudenciais. Agravo improvido". 
(AGTR 7.187/SE, Rel. Juiz Geraldo Apoliano, julg. 23.05.97, publ. DJ 22.11.97, p. 90067). 
Diante de tais considerações, nego provimento ao agravo, mantendo a decisão agravada 
em todos os seus termos. 
É como voto. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 17.828 - SE 
Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Agravante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Agravados: JOSÉ ADALBERTO DIAS E OUTRO 
Advogados: DRS. PAULA GIRON MARGALHO DE GOIS E OUTROS (AGRTE.) E LONARDE 
CARVALHO LIMA (AGRDOS.) 

EMENTA: 
Agravo de instrumento. Processual Civil. SFH. Ação cautelar. Retirada da inscrição dos 
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órgãos de proteção ao crédito. Possibilidade. 
1. Pacífica a jurisprudência deste Tribunal no sentido de retirar a inscrição dos órgãos de 
proteção ao crédito, em sede de cautelar, quando o questionamento acerca dos valores 
das prestações de financiamento for o objeto da ação principal a ser interposta. 
2. Agravo improvido. 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que figuram como partes as acima 
identificadas, decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do relatório, do voto do Juiz 
Relator e das notas taquigráficas constantes dos autos, que passam a integrar o presente 
julgado. 
Custas, como de lei.  
Recife, 21 de setembro 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 despacho do MM. Juiz Federal da 1ª Vara - SE, que, nos autos de 
ação cautelar, deferira liminar, a qual objetivava a retirada dos nomes dos ora agravados 
dos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que os mesmos pretendem ajuizar a ação 
principal com o intuito de discutir a revisão das prestações mensais do contrato de 
financiamento imobiliário firmado com a ora agravante. 
Alega a parte agravante, em síntese, a inexistência de pressupostos para o deferimento 
da referida liminar, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni juris. 
O recurso foi recebido apenas no 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 pela Caixa Econômica Federal contra despacho que, nos autos de ação 
cautelar, deferira pedido de liminar, a qual objetivava a retirada dos nomes dos agravados 
dos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista que os mesmos pretendem discutir a 
revisão das prestações mensais do contrato de financiamento na ação principal.  
No caso sub judice, a parte agravada pretende ajuizar ação com o fim de discutir o valor 
das prestações do contrato de financiamento imobiliário firmado com a Caixa Econômica.  
Com relação à inscrição no CADIN, SERASA e SPC, entendimento é pacificado no 
sentido de que, se há débito sendo discutido judicialmente, deve-se aguardar o 
julgamento da ação para que, só então, no caso do agravado não vir a lograr êxito, 
inscrevê-lo no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades 
Federais.  
Neste sentido, acompanho o entendimento desta egrégia Corte, com os seguintes 
precedentes: 
"EMENTA: Processual Civil. Agravo de instrumento. Débito. Contrato de mútuo. SFH. 
Inadimplência. Mutuário. Registro. CADIN, SERASA, SPC. Discussão em juízo. Exclusão 
do registro.  
- Enquanto se discute nos autos principais a cobrança judicial do débito, é de se excluir o 
nome do devedor dos cadastros dos inadimplentes (CADIN, SERASA, SPC etc.). 
- Agravo improvido". 
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(AGTR nº 10264/SE, pub. 18.06.99, Relator Juiz Ubaldo Ataíde Cavalcante, 1ª Turma, 
TRF 5ª Região). 
"EMENTA: Processual Civil. SFH. Cautelar incidental a consignatória. Suspensão da 
execução extrajudicial. Cancelamento da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. 
- Ante propósito do mutuário de consignar em juízo as parcelas que entende devidas, de 
acordo com o PES/CP, presente o fumus boni juris para a concessão da medida liminar 
em ação cautelar, impondo-se à CEF abster-se da prática de qualquer ato de execução 
extrajudicial da hipoteca incidente sobre o imóvel financiado, bem assim cancelar 
qualquer registro do nome do mutuário nos cadastros de inadimplentes. 
- Na iminência de se leiloar o bem financiado, vislumbra-se o perigo da demora, 
preenchidos assim os requisitos autorizadores da concessão da liminar requestada. 
- Agravo de instrumento improvido". 
(AGTR nº 18754/PE, Relator Juiz José Maria Lucena, pub. 18.12.98, 1ª Turma, TRF 5ª 
Região). 
Entendo que o mutuário não está se recusando a cumprir a sua obrigação, apenas 
questionando os valores da mesma. 
Considerando o exposto, mantenho a decisão que determinou a retirada dos nomes dos 
ora agravados dos órgãos de Proteção ao Crédito, devendo-se aguardar o ajuizamento da 
ação principal.  
Posto isto, nego provimento ao agravo. 
É como voto. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 19.496 - PB 
Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Agravante: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 
RENOVÁVEIS - IBAMA 
Agravada: RÁDIO TABAÚ FM 
Advogados: DRS. FRANKLIN FURTADO DE ALMEIDA E OUTROS (AGRTE.) E AÉCIO FLÁVIO 
FARIAS (AGRDA.) 

EMENTA: 
Processual Civil. Ação de indenização por danos morais e à imagem. Autor. 
Superintendente do IBAMA. Assistente. Autarquia federal. Foro competente. Justiça 
Federal.  
1. Tendo o IBAMA, autarquia federal, integrado a lide, na qualidade de assistente, remete-
se a competência do feito para a Justiça Federal. 
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, 31 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 da lavra do 
MM. Juiz Federal da 3ª Vara - PB, que, em ação ordinária, deferiu pedido de exceção de 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

incompetência. 
A parte agravante alega, em síntese, a competência da Justiça Federal para o julgamento 
do feito. Aduz, ainda, a existência de pressupostos para a suspensão da decisão 
agravada, quais sejam, o fumus boni juris e o periculum in mora. 
O recurso foi recebido apenas no seu efeito 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 contra decisão que julgou procedente a exceção de incompetência, 
determinando a remessa dos autos principais para a Justiça Estadual. 
Compulsando os autos, verifico que a ação principal trata de indenização por dano moral 
e à imagem, onde o autor pretende ser ressarcido pelos danos causados pela 
radiodifusora, ora agravada. 
Ocorre que a referida parte é dirigente do IBAMA na Paraíba, o que enseja interesse da 
autarquia, uma vez que, maculada a imagem do seu dirigente, através das alegadas 
distorções caluniosas, resta atingido o prestígio e a honorabilidade do órgão perante a 
comunidade.  
A Carta Magna, em seu inciso I do art. 109, estabelece a competência da Justiça Federal 
nas causas em que for interessada autarquia federal na qualidade de assistente, in verbis: 
"Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem 
interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de 
falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do 
Trabalho; 
omissis".  
No tocante à inexistência do interesse jurídico, ventilada pela agravada e acolhida pela 
MM. Juíza monocrática, entendo que esta matéria precluiu, uma vez que a Rádio difusora, 
quando citada, não contestou o pedido de assistência, além do que o referido interesse é 
exigido para a constituição de ambas as espécies de assistência, litisconsorcial e simples. 
Assim, não se admite a integração na lide da autarquia federal, na qualidade de 
assistente, e não vislumbra a presença do interesse jurídico, para ensejar a 
incompetência do juízo federal. 
Destarte, tendo a lide sido integrada pela referida autarquia federal, na qualidade de 
assistente, entendo competente para processar e julgar a presente contenda a Justiça 
Federal. 
Por todo o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento. 
É como voto. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 19.617 - CE 
Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Agravante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Agravado: MANOEL DUARTE RIO PARDO 
Advogados: DRS. DANIEL FONTENELE SAMPAIO CUNHA E OUTROS (AGRTE.) E LUÍZA 
MARIA SOARES CAVALCANTE E OUTROS (AGRDO.) 

EMENTA: 
Agravo de instrumento. Eletricitário. Exposição a agentes agressivos à saúde e 
representativos de risco à incolumidade física. Tempo de serviço especial. Conversão 
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para fins de aposentadoria.  
Orientação jurisprudencial no sentido do cabimento da conversão do tempo de serviço 
prestado em atividade especial (eletricitário exposto a agentes nocivos e de risco à saúde) 
para fins de obtenção de benefício previdenciário de aposentadoria.  
Agravo de instrumento improvido. 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do relatório, voto e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 4 de novembro de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: O MM. Juiz da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária 
do Estado do Ceará concedeu a antecipação da tutela postulada pelo agravado, "a fim de 
que seja determinado ao INSS a conversão do tempo de serviço especial do autor, a fim 
de que possa receber o benefício de aposentadoria proporcional" (fls. 45). 
Insurge-se, então, a autarquia previdenciária, mediante o presente agravo de instrumento, 
em que destaca a inexistência de prova do exercício, pelo segurado, de atividade comum, 
de sorte a viabilizar o cômputo privilegiado em tela. Vê ausentes os requisitos 
autorizadores da tutela antecipada, como previstos no art. 273 do Código de Processo 
Civil. 
Especificamente quanto ao risco de dano irreparável ou de difícil reparação, argumenta 
que, sobre não ter restado demonstrado em favor do recorrido, ainda milita do lado da 
Previdência, cujo universo de demandas justas se poria ameaçado pela evasão de 
numerário assim destinado a pagamentos indevidos.  
Aponta insuficiente o atestado da COELCE - Companhia Energética do Ceará acerca da 
suposta periculosidade do trabalho ali desenvolvido, circunstância não reconhecida pela 
estrutura burocrática competente - a do próprio agravante - e carecedora de cotejo 
pericial, não realizado. 
Salienta a impossibilidade, burlada pelo contexto gerado a partir da decisão vergastada, 
de executar-se provisoriamente comando adverso à Fazenda Pública (contra quem 
tampouco viável a concessão de antecipação de tutela), ante a necessária observância da 
disciplina de precatórios estabelecida no art. 100 da Constituição Federal. 
Ressalta que com a extensão legal (Lei nº 9.469/97) às autarquias do disposto no art. 475 
do CPC, mesmo a sentença a ser proferida no feito somente produzirá os seus típicos 
efeitos quando ratificada pela Corte revisional. 
Junta os documentos de fls. 12/46. 
Verificando que faltavam, à época da prolação do decisum, oito meses para completar-se 
o período de vinte e cinco anos de atividade que daria suporte à pretensão acolhida em 
primeira instância, e, de resto, ausente elemento que tornasse patente haver laborado em 
seara comum, deferi o pleito suspensivo - fls. 48. 
Na contraminuta de fls. 44/45, o agravado esclarece que sua atividade apenas ostentava 
cunho especial até quando iniciada a vigência do "Decreto nº 2.172/97, que excluiu da 
relação de atividades e áreas de risco aqueles que lidam com a eletricidade", daí a 
facilidade de localizar-se (desde então) interregno que se reportaria a tempo de serviço 
comum e, conseqüentemente, configurado campo fértil à conversão em debate. 
Menciona subsídios presentes no feito principal e que revelariam a efetiva prestação de 
serviços em condições perigosas ou insalubres. 
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Traz os documentos de fls. 60/100. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Impressiona nas razões do Instituto o 
argumento de que a demonstração da periculosidade da atividade desempenhada pelo 
segurado não prescinde de elemento pericial. 
A tese não é pacífica, como se infere do precedente a seguir exposto: 
"Previdenciário. Mandado de segurança. Laudo pericial. Aposentadoria por tempo de 
serviço. Atividade perigosa. Eletricitário. Conversão da atividade especial. Decreto 
53.831/64 e Decreto 93.212/85. 
1. Uma vez que o formulário SB-4º é apto a demonstrar o desempenho das tarefas nele 
descritas, configura-se a liquidez e a certeza do direito, sendo desnecessária a realização 
de laudo pericial, visto que a controvérsia não é o exercício da atividade, mas a 
periculosidade e o enquadramento das funções exercidas pelo impetrante na legislação 
vigente. 
2. A lista de atividades prevista no código 1.1.8 do Decreto 53.831/64 é meramente 
exemplificativa. Os critérios técnicos para a caracterização das funções consideradas 
perigosas são fornecidos pela Lei 7.369/85 e pelo Decreto 93.212/85, de 26.09.85, que 
normatizaram as atividades que ensejam a concessão de adicional de periculosidade para 
empregados do setor de energia elétrica.  
3. Enquadradas as funções desempenhadas pelo impetrante nos Decretos 53.861/64 e 
93.212/85, faz jus à conversão do tempo de serviço especial para comum, para fins de 
concessão de aposentadoria por tempo de serviço. 
(AMS 53922/PR, TRF-4ª Região, Rel. Juiz Wellington Mendes de Almeida - convocado, j. 
em 27.10.98, DJ de 09.12.98. Original sem destaques). 
Realmente, contudo, merece registro a também existência de orientação jurisprudencial 
harmônica com o entendimento esposado pela autarquia previdenciária (destaques 
acrescidos): 
"Previdência Social. Atividade perigosa com inflamável ou desenvolvida em local de 
idêntica natureza. Tempo de serviço especial. Conversão para obtenção de aposentadoria 
comum. Legitimidade. 
1. Referindo-se a periculosidade, nos termos da NR 16 da Portaria nº 3.214/78 do 
Ministério do Trabalho, não só à atividade ou operação, mas também à desenvolvida em 
local que tenha tal natureza, e comprovado por prova pericial que o segurado trabalhou, 
de forma habitual e permanente, em ambiente com essa característica, lídima a 
vindicação de conversão desse tempo de serviço para obtenção de aposentadoria 
comum. 
2. Apelação denegada. 
3. Sentença confirmada". 
(AC 5581/MG, TRF-1ª Região, Rel. Juiz Catão Alves, j. em 26.06.95, DJ de 26.06.95). 
"Previdenciário. Reconhecimento de tempo de serviço. Freqüência em curso de 
aprendizagem com remuneração. Possibilidade de cômputo como tempo de serviço. 
Setor de energia elétrica. Periculosidade. Conversão em tempo de serviço comum. 
1. Comprovado nos autos o período de freqüência ao curso de aprendizado profissional, 
bem como o recebimento de formas de remuneração, é de ser reconhecido como tempo 
de serviço para fins previdenciários, a teor do disposto no art. 58, XXI, do Decreto 612/92.  
2. Comprovada mediante perícia a periculosidade do serviço exercido no setor de energia 
elétrica, é possível a transformação de tal período especial em comum, para fins de 
aposentadoria por tempo de serviço. 
3. Concessão de aposentadoria por tempo de serviço mantida, pois o período trabalhado 
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preenche os requisitos exigidos em lei.  
4. Honorários advocatícios reduzidos, a teor do disposto na Súmula 111 do STJ. 
5. Recurso parcialmente provido". 
(AC 57466/SP, TRF-3ª Região, Rela. Juíza Sylvia Steiner, j. em 09.12.97, DJ de 
11.02.98). 
Ocorre que a circunstância alardeada no recurso não favorece o seu provimento, antes 
representando exigência que o segurado satisfaz.  
Veja-se que, com a resposta, o agravado traz documentos, dentre os quais destaco o de 
fls. 77, emitido pela COELCE, um Laudo Técnico Pericial em cujo campo descritivo das 
atividades do empregado se lê: 
"Executava trabalhos de moldagem de postes de concreto, operando com betoneiras, 
adicionando areia, cimento e brita, operando vibrador para distribuição uniforme do 
concreto nas formas, com nível de ruído superior a 90 dB, com jornada de trabalho de 8 
horas diárias, além de contato com óleo queimado para desmontagem das formas dos 
postes; executava trabalhos de limpeza de Pátio de Subestações energizadas, exposto, 
portanto, por vazamentos de malha de terra ou por tensões induzidas, a tensões de 
69.000/13.800 volts". 
E, na respectiva conclusão: 
"Analisando as atividades desenvolvidas pelo empregado, no período de 22.04.74 a 
31.08.84., quando executava trabalhos de moldagem de postes de concreto, operando 
com betoneiras, adicionando areia, cimento e brita, operando vibrador para distribuição 
uniforme do concreto nas formas, com nível de ruído superior a 90 dB, com jornada de 
trabalho de 8 horas diárias, além de contato com óleo queimado para desmontagem das 
formas dos postes, as quais foram exercidas sempre em caráter habitual e permanente, 
consideramos como sendo INSALUBRES, conforme estabelece a NR-15 da Portaria 
Ministerial 3.214, de 09.06.78. 
Analisando as atividades desenvolvidas pelo empregado, no período de 01.04.90 a 
23.05.91 e 01.05.95 a 01.09.95, as quais foram exercidas sempre em caráter habitual e 
permanente, consideramos como sendo periculosas, com base no que estabelece a Lei 
7.369, de 30 de setembro de 1985, regulamentada pelo Decreto nº 93.412, de 14 de 
outubro de 1986, no seu artigo 2º, incisos I e II do Anexo - Quadro de Atividades/Áreas de 
Riscos". 
Tal laudo serviu de base ao preenchimento do formulário, com o timbre do INSS, 
intitulado "INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES COM EXPOSIÇÃO A AGENTES 
AGRESSIVOS (FÍSICOS, QUÍMICOS, BIOLÓGICOS ETC.), PARA FINS DE INSTRUÇÃO 
DE PROCESSOS DE APOSENTADORIA ESPECIAL" (fls. 76), em que aparece: 
"Informamos que o segurado exerceu os seguintes cargos, nos períodos abaixo 
mencionados: 
Ajudante Pedreiro - de 22.04.74 a 31.07.74 
Moldador - de 01.08.74 a 28.02.76 
Aux. Produção - de 01.03.76 a 31.08.84 
Aux. de Serviço - de 01.09.84 até a presente data. 
O segurado, no exercício dos cargos de ajudante de pedreiro, moldador, auxiliar de 
produção, executava trabalhos de moldagem de postes de concreto, operando com 
betoneira, adicionando areia, cimento e brita, operando vibrador para distribuição 
uniforme do concreto nas formas, em contato com o óleo queimado para desmontagem 
do poste. 
No desempenho destas atividades, o segurado sempre trabalhou de modo habitual e 
permanente, exposto a vários agentes agressivos e insalubres, tais como: sol, chuva, 
calor, poeira, óleo lubrificante etc. Os equipamentos operados pelo empregado (betoneira 
e vibrador) atingem um nível acima de 90 dB (noventa decibéis). 
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No período de 01.04.90 a 23.05.91 e de 01.05.95 a 01.09.95, no exercício do cargo de 
auxiliar de serviço, o empregado executou trabalhos de limpeza do pátio e barramentos 
de SE's de Fortaleza, com tensões de 13.800 e 69.000 volts, bem como transportando 
materiais nocivos à saúde, tais como: ascarel, baterias alcalinas e chumbo ácido, silicagel 
e sucatas de ferro". 
A hipótese, portanto, enquadra-se no perfil dos julgados específicos acerca de 
postulantes egressos do setor elétrico, de que passo a transcrever as respectivas 
ementas: 
"Previdenciário. Mandado de segurança. Aposentadoria por tempo de serviço. Conversão 
do tempo de serviço especial em comum. Eletricitário. Enquadramento. 
1. Interessa para a conversão do tempo de serviço de atividade especial em comum, para 
fins de aposentadoria por tempo de serviço, a periculosidade correspondente à atividade 
exercida, e não a denominação dada ao cargo. 
2. Hipótese em que a atividade exercida pelo segurado eletricitário se enquadra no código 
1.1.8 do quadro a que se refere o art. 2º do Decreto 53.831/64, de 15.03.64, bem como 
nos códigos 1.1.5 do anexo I e 2.3.2 do anexo II, ambos do Decreto 83.080/79, de 
24.01.79, os quais continuam aplicáveis na forma do art. 292 do RBPS vigente (Decreto 
611/92). 
3. O mandamus é via processual adequada para obtenção da tutela jurídica pleiteada pelo 
impetrante, se os fatos aduzidos na exordial são demonstrados de plano. 
4. Apelação e remessa oficial improvidas". 
(AMS 23022/PR, TRF-4ª Região, Rel. Juiz Nylson Paim de Abreu, j. em 04.11.97, DJ de 
19.11.97). 
"Previdenciário. Mandado de segurança. Aposentadoria por tempo de serviço. Conversão 
do tempo de serviço especial em comum. Eletricitário. Enquadramento. 
1. Interessa para a conversão do tempo de exercício de atividade especial em comum, 
para fins de aposentadoria por tempo de serviço, a periculosidade correspondente à 
atividade exercida, e não a denominação dada ao cargo. 
2. Hipótese em que a atividade exercida pelo segurado eletricitário se enquadra no código 
1.1.8 do quadro a que se refere o art. 2º do Decreto 53.831/64, de 15.03.64, bem como 
nos códigos 1.1.5 do anexo I e 2.3.3 do anexo II, ambos do Decreto 83.080/79, de 
24.01.79, os quais continuam aplicáveis na forma do art. 292 do RBPS (Decreto 611/92), 
na sua redação vigente à época da impetração do presente mandamus. 
3. Remessa oficial improvida". 
(REO 52113/PR, TRF-4ª Região, Rel. Juiz Nylson Paim de Abreu, j. em 21.10.97, DJ de 
05.11.97). 
Resta abordar a questão do cabimento de antecipação de tutela contra a Fazenda 
Pública, segundo o agravante, inviável. 
Não encontra receptividade na jurisprudência o entendimento da autarquia, como se 
percebe no exame do precedente cuja ementa segue: 
"Processo Civil. Antecipação de tutela. Reexame necessário. Dispensa. Concessão contra 
ente de Direito Público. Irreversibilidade. Princípio da proporcionalidade.  
1. A eficácia da decisão de antecipação dos efeitos da tutela pretendida não está sujeita 
ao reexame pela instância superior. 
2. Malgrado a possibilidade de irreversibilidade dos efeitos deferidos no provimento 
antecipatório, à luz do princípio da proporcionalidade, mesmo contra a Fazenda Pública, 
podem ser antecipados os efeitos da tutela, se, dentre os valores jurídicos colidentes no 
caso concreto, avultar que mal maior se produzirá pelo seu indeferimento. Ademais, no 
caso, encontra-se superada a impossibilidade de retorno ao status quo antecipação pela 
caução determinada na decisão concessiva da antecipação de tutela.  
3. Deve o agravo de que trata o art. 557, parágrafo único, do Código de Processo civil, 
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atacar objetivamente os fundamentos jurídicos da decisão que se quer desconstituir, 
sendo insuficiente ao seu objetivo a reedição das alegações deduzidas na proemial do 
agravo de instrumento. 
(Agr. Reg. no AGTR 25636/RS, TRF-4ª Região, Rel. Juiz Carlos Sobrinho, j. em 26.08.97, 
DJ de 10.09.97). 
Por todo o exposto, tenho por não subsistentes os motivos que ensejaram a suspensão 
do decisório objurgado e nego provimento ao agravo de instrumento. 
É como voto. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 19.741 - PE 
Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Agravante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Agravado: ESTADO DE PERNAMBUCO 
Advogados: DRS. MARIA DA CONCEIÇÃO E SILVA LIMA E OUTROS (AGRTE.) E TEREZA 
CRISTINA DE LACERDA VIDAL E OUTROS (AGRDO.) 

EMENTA: 
Previdenciário. Agravo de instrumento. Contribuição incidente na remuneração dos 
servidores comissionados. Matéria complexa a ser melhor discutida na ação principal. 
Manutenção da liminar.  
- Os servidores comissionados, uma vez que não integram o quadro de pessoal 
permanente das pessoas jurídicas de direito público, devem, prima facie, ter recolhidas 
suas contribuições sociais para o sistema geral de previdência social. 
- Todavia, verificando-se que tal discussão reside em sede de agravo de instrumento, cuja 
análise das matérias é perfunctória, preferível que seu enfrentamento ocorra na ação 
principal, haja vista poder-se alcançar a profundidade exigida. 
- A decisão singular de suspender a execução contra o agravado há de ser mantida, haja 
vista que não trará prejuízo algum ao sistema previdenciário federal. 
- 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, 10 de agosto de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Trata-se de agravo de instrumento interposto 
pelo INSS - Instituto Nacional do Seguro Social contra despacho do MM. Juiz Federal 
Manoel de Oliveira Erhardt, da 3ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, que, nos 
autos da Ação Cautelar nº 98.0014857-4, onde se discute o recolhimento da contribuição 
previdenciária sobre os vencimentos dos servidores integrantes do quadro de pessoal da 
Secretaria de Educação e Esportes, outrossim a compensação financeira prevista no art. 
202, § 2º, da Constituição Federal, deferiu a concessão de liminar em favor do agravado, 
Estado de Pernambuco, para sustar a cobrança de débitos intentada pelo agravante. Este 
sustenta que a medida liminar ofende seu direito à cobrança dos créditos a que faz jus, 
bem como tem caráter satisfativo, ao esgotar a matéria em apreço.  Formado a agravo e 
intimado o agravado para os fins do art. 527, III, o mesmo apresentou suas contra-razões. 
É o relatório.  
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VOTO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Trata-se de agravo de instrumento 
interposto pelo INSS - Instituto Nacional do Seguro Social contra despacho monocrático 
que, em sede de ação cautelar, onde se discute o recolhimento da contribuição 
previdenciária nacional sobre os vencimentos dos servidores comissionados integrantes 
do quadro de pessoal da Secretaria de Educação e Esportes, outrossim a compensação 
financeira prevista no art. 202, § 2º, da Constituição Federal, deferiu a concessão de 
liminar em favor do agravado, Estado de Pernambuco, para sustar a cobrança de débitos 
intentada pelo agravante. 
Sustenta o agravante que a medida liminar ofende seu direito à cobrança dos créditos a 
que faz jus, bem como tem caráter satisfativo, ao esgotar a matéria em apreço. 
Conforme noticiam os autos, o agravado, Estado de Pernambuco, ingressou em juízo, 
mediante ação cautelar, pleiteando o reconhecimento judicial à alegada compensação 
financeira a que entende fazer jus, prevista no art. 202, § 2º, da Constituição Federal. O 
fundamento de sua irresignação reside na alegação segundo a qual é indevido o 
recolhimento pelo agravante da contribuição incidente nos vencimentos dos servidores 
comissionados, uma vez que possui sistema próprio de previdência e, conseqüentemente, 
arcará com o futuro ônus das aposentadorias e pensões. 
Diferentemente entende o agravante. Sustenta que os servidores comissionados, haja 
vista não estabelecerem vínculo empregatício com o Estado tal como ocorre com os 
servidores estatutários, sujeitam-se ao regime único da Previdência Social. Daí ser-lhe 
devida a referida contribuição. 
Tem-se, portanto, em questão dois aspectos distintos. O primeiro refere-se à 
compensação financeira expressamente prevista na Constituição Federal em seu art. 202, 
§ 2º, e o segundo, a quem é devido o recolhimento da contribuição previdenciária sobre 
os vencimentos dos servidores comissionados. 
A matéria que, prima facie, parece de fácil deslinde, no quanto os servidores públicos não 
integrantes do quadro permanente de quaisquer pessoas de Direito Público ou de suas 
autarquias são assistidos pelo sistema geral da Previdência Social, têm o recolhimento de 
suas contribuições sociais junto ao próprio INSS e não ao PSS ou similar nas demais 
pessoas de Direito Público, no caso, o IPSEP, cuidando do Estado de Pernambuco. 
No entanto, em seu conteúdo, reveste-se a matéria de direito de complexidade, a exigir 
maior profundidade do juízo de conhecimento para a solução da lide, não devendo, pois, 
a matéria ser enfrentada com maior profundidade no âmbito de um agravo de 
instrumento. 
Tal, no entanto, não obsta a que, em termos de pendência, tal qual fez Sua Excelência o 
MM. Juiz monocrático, conceda-se liminarmente a cautelar requerida para, enquanto se 
conhece do pedido judicialmente deduzido, suspender-se a execução contra o Estado de 
Pernambuco, medida, por sinal, que, de modo algum, trará prejuízo ao Sistema 
Previdenciário Federal, atendendo à credibilidade do Estado-membro, por cujo ônus há de 
responder, inclusive, em um sistema de federação à União Federal, a qual integra o 
Sistema Previdenciário Federal.  
Ante tais considerações, nego provimento ao presente agravo de instrumento. 
É o meu voto. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 20.141-PB 
Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Agravante: AGROPECUÁRIA CAMPOS S/A 
Agravado: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA 
Advogados: DRS. ANTÔNIO RICARDO ACCIOLY CAMPOS E OUTROS (AGRTE.) E CARLOS 
OCTAVIANO DE M. MANGUEIRA E OUTROS (AGRDO.) 
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EMENTA: 
Agravo de instrumento. Desapropriação. Depósito. Levantamento. Débitos trabalhistas de 
empresa coligada. Reserva. Instrução recursal. Cópias de documentos. Preliminares. 
Documentos. Falta de autenticação. Nulidade. Falta. Manifestação. Ministério Público.  
1. Preliminar de deficiência na instrução recursal, pela ausência de autenticação nas 
cópias de alguns documentos. Mera irregularidade que, à falta de precisa indicação de 
suposta apocrifia, não tem o condão de ensejar deficiência na instrução recursal. 
Preliminar rejeitada. 
2. Preliminar de nulidade da decisão por falta de prévia manifestação do Ministério 
Público. Hipótese que não se aplica a decisões de mero impulso do processo, como é a 
hipótese em exame, ao dispor sobre a perícia e sobre pedido da ora agravante, que fora 
objeto de decisão na Justiça do Trabalho. 
3. Mérito: pretensão de levantamento da totalidade dos valores depositados em feito 
desapropriatório. 
4. Notícia da existência de débitos trabalhistas cuja apuração já transitou em julgado e de 
responsabilidade de empresa coligada. 
5. Elementos probatórios incapazes de infirmar tal condição, antes fornecendo indícios a 
ratificá-la. 
6. Agravo de instrumento improvido.  

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório, voto e 
notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 4 de novembro de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: A agravante insurge-se contra a decisão da MMa. 
Juíza Federal da 1ª Vara da Seção Judiciária do Estado da Paraíba que, em feito 
desapropriatório, determinou a permanência, em depósito, do quanto bastasse à 
satisfação de débitos trabalhistas de empresa coligada da recorrente, apurados em 
processo transitado em julgado perante a Junta de Conciliação e Julgamento de 
Itabaiana, somente autorizando o levantamento do saldo remanescente.  
Indica nulidade, decorrente da ausência de manifestação do Ministério Público Federal. 
Aponta-se detentora de personalidade jurídica diversa da outra empresa, que apenas lhe 
teria prestado serviços - daí não poder responder subsidiariamente pelas obrigações 
desta.  
Junta os documentos de fls. 8/39.  
Indeferi o pedido imediato de suspensão do ato objurgado - fls. 41. 
Intimado, o INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária oferta a 
contraminuta de fls. 45/48. Suscita o não conhecimento do recurso, acompanhado de 
documentação não autenticada. Quanto à falta de manifestação do Ministério Público 
Federal, afirma-a irrelevante, dada a natureza de mero impulso oficial, sem conotação 
decisória, encontrada no ato atacado. 
Em sede de mérito, inicialmente, a autarquia esclarece carecer de interesse acerca do 
destino dos valores depositados, se o caixa da expropriada ou qualquer outro, somente se 
preocupando em que seja o de lei. Entretanto, envereda pela questão de fundo, 
posicionando-se pelo acerto do decisum de primeiro grau, ante as evidências de se cuidar 
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efetivamente de empresas coligadas. Nesse sentido, analisa detidamente indícios 
extraídos do conjunto documental colacionado, como a coincidência de assinaturas em 
papéis de emissão de ambas as empresas. 
É o relatório. 

VOTO - PRELIMINAR I 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Não procede a argüição pelo INCRA da 
invalidade da juntada de documentos sem autenticação. 
Na verdade, se não se indica qualquer elemento demonstrativo de apocrifia, se inexiste a 
mais mínima suspeita de falsidade, a só apresentação das cópias simples não tem o 
condão de ensejar a deficiência na instrução recursal. À parte que pretende beneficiar-se 
com eventual reconhecimento de tal falta incumbe reunir razões bastantes a que assim se 
proceda, não lhe bastando unicamente a constatação mesma do fato. 
No particular, consulte-se a jurisprudência: 
"Civil. Processo Civil. Contrato. Operações de financiamento e aquisição de produtos 
agrícolas. Política de garantia de preços mínimos. Depósito em garantia. Legitimidade 
passiva do Banco Central do Brasil. Causa petendi. Cumulação. Documentos (cópias). 
Autenticação. Recuperação da mercadoria.  
1. Não age o Banco Central do Brasil como simples mandatário, na execução das 
operações de financiamento e aquisição de produtos agrícolas, para garantia de preços 
mínimos (PGPM), sendo, assim, parte legítima ad causam na ação proposta pelo agente 
financeiro, objetivando a devolução da quantia dada em depósito na referida autarquia. 
2. Narrando o autor o fato capaz de produzir resultado jurídico, demonstrada está a causa 
petendi. 
3. Satisfeitos os requisitos previstos no art. 292, parágrafo 1º, do CPC, nada há que 
impeça a cumulação.  
4. Tratando-se de cópias de documentos comuns às partes, não havendo suspeita de 
falsidade, não há necessidade de exigir-se autenticação das mesmas.  
5. Prova pericial produzida sem irregularidade. 
6. Recuperada a mercadoria (soja), a quantia dada em depósito, no Banco Central, deve 
ser devolvida. 
7. Elevação da verba honorária de cinco para dez por cento, considerando que o 
advogado se houve com zelo, dedicação, desenvolveu um trabalho bom e sério, 
observando o princípio da lealdade processual, e considerando o valor atribuído à causa. 
8. Provimento parcial à apelação do autor. Improvimento à dos réus". 
(AC 117365/DF, TRF-1ª Região, Rel. Juiz Tourinho Neto, j. em 09.12.91, DJ de 19.12.91). 
"Processo Civil. Falta de cópias autenticadas de documentação que acompanhou a 
exordial para integrar a contrafé. Inépcia da inicial (artigos 267, incisos I e II, c/c o artigo 
284 do Código de Processo Civil). Documentos exigidos na ação principal juntados na 
cautelar. Possibilidade. Reforma da sentença e conseqüente devolução à vara de origem 
para seguimento do feito. 
1. A ausência de juntada de cópias autenticadas dos documentos que instruíram a 
exordial na contrafé (Decreto-lei nº 147/67, artigo 21, parágrafo único) não induz à inépcia 
da inicial, quer por não causar embaraço à Fazenda Pública, quer por não estar prevista 
no artigo 295, parágrafo único, do Código de Processo Civil.  
2. O feito não poderá ser extinto sem julgamento do mérito, se atendida a exigência feita 
nos autos da principal na medida cautelar, não se justificando tal rigorismo processual, em 
que pese a autonomia entre ambos. Precedentes jurisprudenciais.  
3. Apelação provida para o fim de reformar a sentença de primeira instância, 
determinando a devolução dos autos à vara de origem para que dê seguimento ao feito".  
(AC 49879/SP, TRF-3ª Região, Rel. Juíza Lúcia Figueiredo, j. em 02.04.97, DJ de 
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05.08.97). 
Ante o exposto, rejeito a preliminar de deficiente instrução. 
É como voto. 

VOTO - PRELIMINAR II 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): No que tange à preliminar de nulidade da 
decisão por falta de prévia manifestação do Ministério Público, argüida pela agravante, 
cumpre examinar o teor do § 1º do art. 18 da LC 76, de 06.07.93, in verbis: 
"O Ministério Público Federal intervirá, obrigatoriamente, após a manifestação das partes, 
antes de cada decisão manifestada no processo, em qualquer instância". 
Como bem ressaltou o agravado, a medida preconizada na norma visa a preservar o 
interesse público, evitando prejuízos ao erário. Entretanto, não se aplica a decisões de 
mero impulso do processo, como é a hipótese em exame, ao dispor sobre a perícia e 
sobre pedido da ora agravante, que fora objeto de decisão na Justiça do Trabalho. 
Assim entendendo, também rejeito essa preliminar. 

VOTO - MÉRITO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Superada a preliminar, passo ao exame do 
mérito. 
Eis a manifestação vergastada, na parte objeto de impugnação: 
"Indefiro o pedido (fls. 239, 240, reiterado às fls. 262/263) de liberação das verbas, tendo 
em vista informação (fls. 279/280) do Juiz da Junta de Conciliação e Julgamento da 
Cidade de Itabaiana, de que as empresas são coligadas e, assim, a expropriada 
respondeu subsidiariamente pelos débitos trabalhistas não adimplidos por sua associada 
Borborema Mecanização. A prova de eventual pagamento extrajudicial ao reclamante 
Tomás Panta da Silva deve ser produzida pela expropriada perante a Justiça do Trabalho. 
Expeça-se alvará autorizando a CEF, PAB da Justiça Federal, a transferir a importância 
de R$ 79.811,00 (setenta e nove mil, oitocentos e onze reais) - que se acha separada 
para pagamento dos débitos trabalhistas (fls. 251 e 284) da expropriada e da Borborema 
Mecanização S.A. - para conta na Agência da CEF situada na Cidade de Itabaiana -PB, à 
disposição do Juízo da Junta Única de Conciliação e Julgamento daquela cidade, 
fazendo-se ciência desta medida àquele Juízo, por ofício. 
Intimem-se as partes e o perito do Juízo de todo o teor deste decisum. Ciência ao MPF" 
(fls. 11). 
Como se vê, nada mais fez a Julgadora do que acautelar valores reservados ao 
cumprimento da decisão trabalhista, assim garantindo-lhe o pronto e fiel acatamento. 
Não deflui dos elementos carreados ao recurso a evidência de que as empresas não 
ostentariam a condição de coligadas, fundamento da precaução empregada em primeiro 
grau. Pelo contrário, conforme bem salientado na contraminuta ofertada pelo INCRA, 
abundam indícios de que a situação reconhecida na instância a quo efetivamente 
corresponde à realidade, de sorte que o contexto não leva ao acolhimento das razões da 
recorrente. 
Sem embargo de potencialmente constituir litigância de duvidosa boa-fé, a negativa da 
existência de um conúbio entre os empreendimentos esbarra, numa análise perfunctória, 
no compartilhamento de gestores, estampado na presença da assinatura das mesmas 
pessoas em documentos de cada uma das unidades diversas e, no querer da agravante, 
apartadas. 
Ao emitir pronunciamento nos presentes autos, o Ministério Público Federal, através do 
ilustre Procurador Regional da República, Dr. Benedito Izidro da Silva, opinou pelo 
improvimento do agravo em fundamentos assim sumariados na sua ementa: 
"Processual Civil. Ordem de Juiz Trabalhista dirigida a Juiz Federal. Valores depositados 
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em Juízo Federal a serem colocados à disposição do Juízo Trabalhista. Empresa 
coligada. Matéria apreciada em Juízo distinto. 
- O ofício solicitando a liberação de verbas da expropriada à disposição da Justiça Federal 
para extinguir execução trabalhista é, na realidade, uma ordem judicial. Sua 
desobediência, em tese, incorre no crime previsto no art. 330 do Código Penal. 
- Recurso que ataca o despacho que liberou as verbas não merece prosperar, posto que 
a matéria já foi tratada na esfera trabalhista, a competente para discuti-la, formando coisa 
julgada. 
Pelo improvimento do agravo". 
A outra conclusão não se pode chegar, senão a do acerto da decisão vergastada.  
Assim, nego provimento ao agravo de instrumento. 
É como voto. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 20.705 - PB 
Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Agravante: ADAUTO BEZERRA FILHO 
Agravado: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA 
Advogados: DRS. RÔMULO ARAÚJO MONTENEGRO E OUTRO (AGRTE.) 
Procurador: DR. RIDALVO MACHADO DE ARRUDA 

EMENTA: 
Agravo de instrumento. Tutela antecipada. Ação ordinária de cobrança. Desapropriação. 
Contrato de arrendamento rural. Necessidade de ocorrência de prova inequívoca. Art. 
273, incisos I e II do CPC. 
- O deferimento da antecipação da tutela comporta limites que estão delineados na norma 
processual, entre os quais o da prova inequívoca, ainda em estágio de formação, tendo 
em vista que o laudo de avaliação oferecido deve ser submetido à consideração do MM. 
Juiz Federal que proferiu a decisão agravada, não devendo este órgão adiantar-se a tal 
pronunciamento, sob pena de eliminar um grau de jurisdição. 
- Agravo improvido. 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do relatório, voto e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 14 de outubro de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Trata-se de agravo de instrumento interposto por 
Adauto Bezerra Filho contra decisão do MM. Juiz Federal da 4ª Vara da Seção Judiciária 
da Paraíba, que indeferiu pedido de antecipação de tutela definitiva proposto em ação 
ordinária de cobrança, objetivando o recebimento de R$ 41.748,25 (quarenta e um mil, 
setecentos e quarenta e oito reais e vinte e cinco centavos), relativos a pagamento da 
safra de cana-de-açúcar pendente deixada em propriedade desapropriada pelo INCRA, 
nos imóveis Jacú e Barriguda.  
O agravante alegou, com fundamento no Estatuto da Terra e no Estatuto da Lavoura 
Canavieira, que na condição de arrendatário tinha o direito de permanecer no imóvel 
expropriado até o final da colheita e, em 22.09.98, requereu administrativamente o prazo 
de 120 dias para proceder à colheita da safra em questão, bem como a retirada dos 
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semoventes, tendo a Procuradoria Regional do INCRA concedido um prazo de 60 dias, 
contados a partir da imissão do Instituto na posse do imóvel, para retirada apenas dos 
animais, afirmando que a cana-de-açúcar referida pelo agravante já havia sido indenizada 
em dinheiro. 
Segundo o recorrente, a decisão agravada infringiu o Decreto nº 3.504/64, o Decreto-lei nº 
59.566/66, o Decreto-lei nº 3.855/41, o Decreto-lei nº 6.969/44 e o art. 184, § 1º, da 
Constituição Federal. 
O MM. Juiz singular indeferiu a tutela antecipatória por entender que o mencionado 
instituto jurídico não se presta à antecipação de efeitos condenatórios, no que concerne 
ao pagamento de indenização por perdas e danos, de acordo com o art. 273, § 2º, do 
CPC. 
Na resposta, às fls. 53/58, o INCRA afirmou que os fatos narrados pelo agravante não se 
coadunam com a legislação e jurisprudência por ele apontadas. E às fls. 63/64, ao citar o 
art. 44 do Decreto-lei 59.666/66, explicou que, no caso dos autos, as benfeitorias 
existentes na área arrendada foram indenizadas, devendo o arrendatário buscar da 
proprietária, Usina Tanques S/A, que deu causa à extinção do contrato, os valores que lhe 
são devidos, pois, ao descumprir a função social da propriedade, a Usina assumiu todos 
os riscos provenientes da desapropriação. 
Asseverou, ainda, que o agravante não tem legitimidade passiva na ação de 
desapropriação que lhe autorize receber o valor da indenização dela proveniente, posto 
que o legitimado a figurar no pólo passivo da demanda é a proprietária do imóvel 
expropriando. Pediu o improvimento do presente agravo. 
A Procuradoria Regional da República, em parecer da lavra da ilustre Procuradora Dra. 
Isabel Guimarães da Câmara Lima, opinou pelo improvimento do recurso interposto, 
confirmando-se a decisão proferida pelo Juízo a quo. 
Em despacho às fls. 203/204, o eminente Juiz Ridalvo Costa apontou a existência de um 
outro agravo de instrumento (AGTR nº 19.505 - PB), interposto também por Adauto 
Bezerra Filho contra o INCRA, onde se pleiteia a suspensão da imissão de posse 
concedida ao segundo sobre os imóveis já citados, razão pela qual foram-me 
redistribuídos, por prevenção. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): A decisão agravada denegou o pedido de 
antecipação de tutela com a seguinte fundamentação: 
"Adauto Bezerra Filho, devidamente qualificado nos autos, ajuíza ação ordinária de 
cobrança contra o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, com 
pedido de antecipação de tutela, objetivando a reparação dos danos causados pelo 
impedimento de colher a safra de cana-de-açúcar na propriedade rural "Jacú (Tamanduá) 
- Barriguda", da qual era arrendatário, objeto da ação de desapropriação nº 6199, cls. V, 
que tramita perante este Juízo, em cujos autos foi concedida imissão de posse em favor 
da autarquia ora promovida.  
Pede indenização no valor de R$ 92.303,96 e antecipação de tutela, para que o INCRA 
pague imediatamente o valor de R$ 41.748,25. 
Com efeito, é justo o receio do autor, que contraiu vultoso financiamento para o plantio da 
lavoura, da qual se viu privado, inclusive tendo oferecido em garantia real o próprio imóvel 
onde reside. 
Entretanto, o instituto previsto no art. 273 do CPC não se presta para fins de antecipação 
de efeitos condenatórios, no que tange a pagamento de indenização por perdas e danos. 
Uma vez paga antecipadamente a indenização, seria irreversível o provimento, incidindo 
na vedação constante do art. 273, § 2º, do CPC. 
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Por outro lado, não se pode assegurar, antecipadamente, mais do que a própria sentença 
de mérito poderia conceder. 
É que, na hipótese de procedência da ação ordinária, a indenização que for concedida, 
em princípio, será paga através do sistema de precatório, na forma do art. 100 da 
Constituição Federal. Logo, não se poderia antecipar o pagamento em dinheiro, como 
pleiteado. 
Isto posto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela". (Fls. 18/19). 
No despacho inicial que proferiu nos presentes autos, o eminente Relator originário, Juiz 
Ridalvo Costa, assinalou ser incabível a antecipação de tutela naquele momento, ao 
seguinte fundamento: 
"É que o agravo não está instruído com qualquer prova segura de que os valores 
pleiteados correspondem, efetivamente, ao valor das benfeitorias e plantações. O laudo 
de avaliação de fls. 32 está incompleto, não constando sequer a data em que foi 
elaborado". (Fls. 49). 
Nessa mesma linha é também a manifestação do Ministério Público Federal, em parecer 
da ilustre Procuradora Regional da República Dra. Isabel Guimarães da Câmara Lima, 
nos seguintes tópicos: 
"Ressalte-se que os valores relativos aos danos decorrentes da expropriação, suportados 
pelo agravante que realizou contrato de arrendamento com o expropriado, devem ser 
discutidos em ação própria, por versarem sobre direitos pessoais creditórios ou em 
relação ao domínio que porventura existam entre o agravante e o proprietário do bem 
expropriado, não se podendo conceder a tutela pretendida relativamente a tais valores, 
vez que, assim procedendo, estar-se-ia concedendo o provimento antecipado do mérito, 
gerando um ônus duplificado para a autarquia recorrida, face à mesma já haver 
depositado o quantum concernente à indenização prévia, no qual estão inseridas as 
benfeitorias questionadas, restando demonstrada a inviabilidade da pretensão deduzida 
pelo agravante". (Fls. 196). 
Depois de invocar ensinamentos doutrinários e jurisprudenciais, assim analisa os demais 
requisitos do instituto da antecipação de tutela: 
"Quanto à verossimilhança da alegação do agravante, é de ressaltar que não ficou 
induvidosamente comprovado o seu direito à percepção do valor requerido, necessitando, 
pois, a produção de provas, inclusive perícias, indispensáveis para se perquirir a certeza 
do quantum apresentado, tendo em vista que o instituto sub oculo pressupõe, para o seu 
deferimento, prova inequívoca da verossimilhança de alegação. 
Em caso como tais, conforme leciona Nelson Nery Júnior: 
'... Havendo dúvida quanto à probabilidade da existência do direito do autor, deve o juiz 
proceder à cognição sumária para que possa conceder a tutela antecipada'.  
(In Código de Processo Civil Comentado, 3ª edição, RT, p. 549). 
Quanto aos demais requisitos estabelecidos no art. 273, inciso II, abuso de direito de 
defesa ou o manifesto propósito protelatório, verifica-se que mesmo inexistentes tais 
pressupostos, in casu, a legislação processual civil disciplina a obrigatoriedade da 
ocorrência da prova inequívoca e do juízo da verossimilhança e mais a observância dos 
fundamentos dispostos nos incisos I ou II do referido dispositivo legal para a concessão 
antecipada dos efeitos da tutela pretendida.  
Ex positis, o despacho proferido pelo MM. Juiz monocrático, indeferindo a tutela 
antecipada requerida pelo agravante, conforme se infere nos autos, bem como da 
interpretação do art. 273 do Estatuto Processual Civil, fundamentou-se na inexistência 
dos pressupostos legais necessários à concessão do referido instituto jurídico, devendo, 
portanto, ser mantido por esse Egrégio Tribunal". (Fls. 200/201). 
Perfilho o mesmo entendimento. O deferimento da antecipação de tutela comporta limites 
que estão delineados na norma processual, entre os quais o da prova inequívoca, ainda 
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em estágio de formação, tendo em vista que o laudo de avaliação oferecido deve ser 
submetido à consideração do MM. Juiz Federal que proferiu a decisão agravada, não 
devendo este órgão adiantar-se a tal pronunciamento, sob pena de eliminar um grau de 
jurisdição. 
Em face de tais considerações, nego provimento ao recurso para manter a decisão 
agravada. 
É como voto. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 21.866-PE 
Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Agravante: TACARUNA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. 
Agravada: UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DRS. JOSÉ FERREIRA DE SOUZA (AGRTE.) E NORMA CYRENO ROLIM E 
OUTROS (AGRDA.) 

EMENTA: 
Agravo de instrumento. Cisão de sociedade. Laudêmio.  
Orientação jurisprudencial no sentido do incabimento da incidência do laudêmio sobre a 
cisão de empresa. 
Presença dos requisitos à concessão da liminar substitutiva à denegada em primeiro grau. 
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 anexos, que passam a integrar o presente julgado. 
Recife, 26 de agosto de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Perante a 6ª Vara da Seção Judiciária do Estado de 
Pernambuco, impetrou-se mandado de segurança com o objetivo de afastar a incidência 
de laudêmio sobre operação de cisão de empresa. 
Denegada a liminar, ante a necessidade de evitar-se a prematura satisfatividade, vem, 
então, o presente agravo de instrumento. 
O recurso destaca a natureza não onerosa da operação realizada, nos moldes do art. 229 
da Lei nº 6.404/76. 
Daí identificar a presença, na pretensão mandamental, do requisito da aparência do bom 
direito, além do perigo da demora, por vir sendo pressionada pela União Federal a 
recolher a exação. 
Junta os documentos de fls. 6/19. 
Em contraminuta, a agravada afirma não vislumbrar a militância, em favor da recorrente, 
dos pressupostos autorizadores da concessão da medida postulada. 
Interpreta o contexto fático como daqueles que trazem em seu bojo a repercussão contra 
a qual se debate a autora. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Merecem acolhimento as razões da 
agravante. 
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Com efeito, acham-se perfeitamente delineados os requisitos legalmente erigidos à 
condição de pressupostos à concessão da medida liminar em mandado de segurança (Lei 
nº 1.533/51, art. 7º). 
A relevância do fundamento está em que a orientação jurisprudencial emanada desta 
Corte é francamente receptiva ao pleito, reconhecendo o incabimento da incidência do 
laudêmio sobre a cisão de sociedade, conforme se verifica no cotejo das ementas que 
passo a transcrever: 
"Civil e Comercial. Cisão de sociedade por ações. Laudêmio. 
- Não se tratando de transferência de domínio útil de terrenos de marinha ou acrescidos 
de marinha, a cisão de sociedade por ações não configura qualquer das hipóteses do art. 
686 do Código Civil e art. 30 do Decreto-lei nº 2.398, de 21.12.87. 
- Apelação e remessa improvidas". 
(AMS 52842/SE, Rel. Juiz Hugo Machado, j. em 08.02.96, DJ de 29.03.96). 
"Administrativo e Civil. Cisão de sociedade por ações. Laudêmio.  
1. Não resultando da cisão da sociedade alienação onerosa do domínio útil do bem 
enfitêutico, não há como exercer-se, na hipótese, o direito de preempção de que cuida o 
art. 683 do Código Civil, nem como falar em obrigação de pagamento de laudêmio (art. 
686 do CC). Precedentes.  
2. Remessa oficial improvida". 
(REO 5150/PE, Rel. Juiz Petrucio Ferreira, j. em 24.03.92, DJ de 18.09.92). 
"Mandado de segurança. Aforamento. Cisão de sociedade. Laudêmio. 
'Na cisão de sociedade há transmissão de uma universalidade, de maneira não onerosa, 
pelo que é indevida a cobrança de laudêmio' (Prof. Orlando Gomes). 
Precedentes jurisprudenciais". 
(REO 4434/PE, Rel. Juiz Ridalvo Costa, j. em 07.11.91, DJ de 18.11.91). 
"Civil. Cisão de sociedades. Enfiteuse. Laudêmio. Decreto-lei 9.760/46. 
- O parágrafo 1º do artigo 102 do Decreto-lei 9.760/46 dispõe que, para a União cobrar 
laudêmio, mister se faz uma transmissão onerosa. 
- Não havendo alienação onerosa do domínio útil do bem aforado, na cisão da sociedade, 
não se aplica o direito de opção da União, de que trata o artigo 683 do Código Civil. 
- Apelo e remessa oficial improvidos". 
(AMS 55176/SE, Rel. Juiz Francisco Falcão, j. em 28.12.96, DJ de 31.01.97). 
"Administrativo e Civil. Aforamento. Cisão de sociedade. Não configura fato gerador de 
cobrança de laudêmio.  
- Na cisão de sociedade há transmissão de uma universalidade, de maneira não onerosa, 
pelo que é indevida a cobrança de laudêmio. 
- Não provimento do recurso". 
(AMS 55176/SE, Rel. Juiz Ubaldo Ataíde Cavalcante, j. em 23.04.98, DJ de 15.05.98). 
Além disso, o perigo da demora comparece sob a forma da insistência da União, 
respaldada na negativa da liminar, em compelir a agravante a proceder ao recolhimento 
da exação em comento, quando sua resistência finca bases em sólida esteira de 
precedentes. 
Toda a argumentação da esforçada Advocacia da União explora genéricos aspectos de 
âmbito processual, passando ao largo da questão de fundo, aliás sintomaticamente, 
porque visível a abundância de julgados a fornecer suporte ao pedido mandamental. 
Por seu turno, a alegada satisfatividade, lastro da decisão vergastada, de fato constitui 
elemento a ser sempre sopesado no trabalho delicado do Juiz ao nortear seu 
pronunciamento face às situações concretas. Não se justifica, todavia, por óbvio, que tal 
característica assuma contornos de absoluta impermeabilidade, de sorte a erguer solitário 
e inexpugnável obstáculo apto a, por si só, anuviar os horizontes da aplicação do Direito, 
quando circunjazem razões outras, fáticas e jurídicas, suficientes a ensejar a ponderação 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

relativa daquele ponto. 
Vejo o contexto em deslinde assim delineado. Certa conotação satisfativa pode-se até 
chegar a antever no deferimento da providência requestada. Nada, contudo, de inteira 
definitividade, vez que, eventualmente vencedora, a União disporá de expedientes 
destinados a carrear aos seus cofres o quanto haja deixado de arrecadar por força do 
decisum. Diversamente, ao particular, na espécie largamente albergado por 
manifestações pretorianas anteriores, impor-se-ia a tortuosa via da repetição de indébito, 
prestigiando-se a forma pela forma, com indiferença à finalidade maior dos institutos 
aplicados. 
Isso posto, dou provimento ao agravo de instrumento, concedendo a liminar substitutiva. 
É como voto. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 22.685 - PE 
Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Agravante: ANDREA SILVESTRE LEITE ARAÚJO 
Agravada: UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DRS. ANDRÉ VINICIUS G. DE CARVALHO E OUTRO (AGRTE.) 

EMENTA: 
Administrativo. Credenciamento como psicóloga frente ao Departamento de Polícia 
Federal para emissão de laudos aos pretendentes de porte de arma. Passagem do tempo 
que não milita em desfavor da exeqüibilidade de futura sentença decisória. Concessão de 
liminar que implicaria em prestação de natureza definitiva. Agravo de instrumento 
improvido. 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e examinados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide 
a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, negar 
provimento ao agravo, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 19 de outubro de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Trata-se de agravo de instrumento manifestado 
por autora de mandado de segurança, irresignada com a decisão do Juízo singular que 
indeferiu liminar ali postulada. 
A pretensão manifestada pela impetrante/agravante é no sentido de obter credenciamento 
como psicóloga, frente ao DPF, para que o Departamento em questão acate laudos por 
ela emitidos em relação aos pretendentes de porte de arma. 
Às fls. 33/34, deneguei a liminar substitutiva. 
Contra-razões apresentadas. 
É o relatório. Peço dia para julgamento. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): Mantenho em todos os seus termos a 
decisão proferida pelo eminente Juiz Paulo Roberto de Oliveira Lima. 
Tratando-se de agravo contra decisão denegatória de liminar, o recebimento do recurso 
em ambos os efeitos, tal como permitido pela nova redação do art. 527, II, do Código de 
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Processo Civil, não implica a produção de eventual eficácia positiva, posto que suspensão 
do nada não significa a concessão da liminar. 
Ainda que se admita possa o Relator do agravo conceder a liminar, substituindo a 
Autoridade Judiciária de primeiro grau, o que implica reconhecer eficácia positiva ao efeito 
suspensivo do agravo, esta possibilidade deve ser reservada aos casos de inequívoca 
presença do perigo da demora, a exigir providências imediatas do Judiciário, pena do 
eventual direito da parte restar destruído ou severamente maculado. 
Não é o que se dá aqui. 
Observe-se que a pretensão manifestada pela impetrante/agravante é no sentido de obter 
credenciamento como psicóloga, frente ao DPF, para que o Departamento em questão 
acate laudos por ela emitidos em relação aos pretendentes de porte de arma. Assim, a 
passagem do tempo não milita em desfavor da exeqüibilidade da futura sentença 
decisória do mandamus, seja qual for o seu teor, posto que o credenciamento não se 
torna difícil ou impossível amanhã, depois de amanhã, ou quando julgado o writ. 
Para reclamar a concessão da liminar, a interessada se funda nos eventuais serviços 
profissionais que pode deixar de prestar enquanto pende de julgamento o mandado de 
segurança. Neste ponto, além de não ser a tais riscos que o sistema se refere ao instituir 
futura decisão, responde com vantagem a interlocutória atacada que a concessão da 
liminar também implicaria a prestação definitiva e inapagável destes mesmos serviços, o 
que significa dizer da natureza exauriente (satisfativa) da liminar pretendida. 
Em face do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento. 
É como voto.  

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 25.741 - PE 
Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Agravante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Agravado: LUÍS ALVES DE ARAÚJO FILHO 
Advogados: DRS. ELIZABETH APARECIDA MOTINAGA SATO E OUTROS (AGRTE.) E RENATA 
CRISTINA OTHON LACERDA E OUTROS (AGRDO.) 

EMENTA: 
Processual Civil. Agravo depois da sentença, com apelação já recebida. Forma 
necessariamente retida. Agravo de instrumento inadmitido.  
- As decisões posteriores ao recebimento da apelação, "e no mesmo processo", devem 
ser impugnadas através de agravo retido, na forma do art. 523, § 4º, do CPC, em sua 
nova redação. 
- Desnecessidade de interposição de agravo de instrumento, principalmente quando a 
matéria já fora devolvida ao conhecimento do Tribunal pelo recebimento da apelação. 
- O Tribunal não se vincula ao ato de admissibilidade de recurso. Recebimento de 
apelação no duplo efeito.  
- Possibilidade de o Tribunal reexaminar, no julgamento da apelação, tanto o recebimento 
do recurso como o ato que ressuscita efeito de liminar revogada pela sentença 
denegatória da segurança. 
- Agravo de instrumento inadmitido. 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do relatório e voto anexos, que 
passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 4 de novembro de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
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RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: O INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 
agravou de decisão proferida pelo MM. Juiz Federal da 7ª Vara da Seccional de 
Pernambuco, de manutenção de liminar em mandado de segurança, depois de haver sido 
julgada a causa, por sentença denegatória do pedido. 
O agravo, ao pedir a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, porque o ressurgimento 
da antiga liminar é insustentável, salienta haver sido contrariada a Súmula 405 do STF: 
"Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo (hoje 
apelação), fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão 
contrária". 
Submeto a esta eg. Turma, por economia processual, a admissibilidade do recurso, para 
firmar orientação jurisprudencial acerca da interpretação do art. 523, § 4º, do CPC.  
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Proferida a sentença denegatória da 
segurança, ao fundamento de que o cancelamento do benefício previdenciário obedecera 
ao "devido processo legal", entendeu o digno juiz de proferir a decisão recorrida, a fim de 
restabelecer a liminar e dar continuidade ao pagamento por ser de natureza alimentar, 
ensejando a interposição deste agravo de instrumento. 
Trata-se, pois, de agravo contra decisão posterior à sentença. 
A Lei nº 9.139, de 30.11.95, deu nova redação ao § 4º do art. 523 do CPC: 
"Será sempre retido o agravo das decisões posteriores à sentença, salvo caso de 
inadmissão da apelação".  
Em princípio, o agravante é livre para escolher a forma de interposição do agravo, salvo 
quando for de decisão posterior à sentença, principalmente quando já houver sido 
recebida apelação, quando o agravo será "sempre retido". 
Cândido Rangel Dinamarco comenta a modificação: 
"Essa orientação já estava na jurisprudência e a inovação legislativa tem o mérito de 
afastar possíveis dúvidas - inclusive quanto à própria admissibilidade de recurso contra 
atos proferidos depois da sentença. Mas continua em aberto a questão da admissibilidade 
do agravo depois de interposta a apelação: a ser admitido, será sempre necessariamente 
retido porque se trata, sempre, de agravo interposto contra decisão posterior à sentença". 
(A Reforma do Código de Processo Civil, Malheiros Editores, 3ª edição, p. 182). 
No sentido também anotou Humberto Theodoro Júnior: 
"Já se a decisão for qualquer outra posterior à admissão do recurso de apelação, seu 
questionamento somente poderá ser feito por meio de agravo retido, em face da regra do 
art. 523, § 4º, que é de notória preocupação com o principio da economia processual".  
(Curso de Direito Processual Civil, I, Forense, 24ª ed., p. 564). 
O presente agravo de instrumento é, assim, incabível e desnecessário. O processo 
principal irá subir ao Tribunal por força da apelação já recebida - fls. 26. O Relator, até de 
ofício, poderá exercer o controle da fase de admissibilidade processada na primeira 
instância. O Tribunal não fica vinculado ao ato do juiz que recebera a apelação nos dois 
efeitos quando era caso de apelação só devolutiva, nem ao ato de restabelecimento de 
liminar revogada pela sentença denegatória da segurança. A preocupação da reforma, no 
ponto, é com a economia processual. Deve-se evitar a proliferação de agravos de 
instrumento incabíveis. 
VOTO no sentido de não conhecer, por incabível, do recurso. 

AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR N. 1.040 - CE 
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Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Agravante: COTECE S/A 
Agravada: COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE 
Advogados: DRS. DANIEL COELHO E OUTROS (AGRDA.) 

EMENTA: 
Processual Civil. Atribuição de efeito suspensivo a apelação em medida cautelar. 
Sentença que autoriza, em ação cautelar, compensação de supostos créditos ilíquidos 
com débitos relativos a tarifas de energia elétrica. Inexistência de suporte legal para tal 
determinação. Suspensão deferida liminarmente. Agravo improvido.  

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e examinados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide 
a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, negar 
provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e 
notas taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 19 de outubro de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: COTECE S.A interpõe agravo ante decisão de 
fls. 49 em que concedi efeito suspensivo a apelação em ação cautelar na qual fora 
determinada a inexigibilidade da parcela de 20% das contas de luz vincendas. 
Alega, em resumo, que houve equívoco da requerente, pois a ação cautelar proposta 
perante a 3ª Vara do Ceará (AC 178555-CE) trata da compensação dos valores pagos a 
maior em virtude de portarias ilegais com as faturas vincendas de energia elétrica. Em 
mandado de segurança impetrado na Comarca de Maranguape-CE é que estão em 
discussão os descontos mensais. No mérito, sustenta a inexistência da fumaça de bom 
direito, apontando a litigância de má-fé da requerente. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): O pedido formulado nesta medida 
cautelar, inclusive quanto à liminar, é de atribuição de efeito suspensivo a apelação 
interposta ante sentença proferida em ação cautelar, indicando-se, inclusive, a autuação 
do recurso. Fez-se referência à determinação de inexigibilidade da parcela de 20% e não 
à ordem de compensação, em função de aquela ser a tese central da ação, no sentido da 
invalidade do reajuste procedido quando em vigor o congelamento de preços. A petição 
reporta-se, inclusive, ao fato de a ora agravante já haver compensado crédito ilíquido e 
inexigível no montante de R$3.100.232,23, por força de liminar obtida naquela mesma 
cautelar. 
Rejeito, portanto, a preliminar de descabimento da cautelar.  
Quanto ao mérito, é relevante o fundamento de que a ação cautelar, no caso, tem 
natureza plenamente satisfativa. É que a requerente, ora agravante, já obteve tudo o que 
poderia ter alcançado, e muito mais, na execução da ação principal. As diferenças 
decorrentes da elevação das tarifas de energia durante o período de congelamento 
alcançam o período de eficácia dos Decretos-leis 2.283 e 2.284, de 1986. Posteriormente, 
tais preços voltaram a ser calculados de acordo com os respectivos custos (nesse sentido 
acórdãos do STJ cujas ementas estão reproduzidas às fls. 29 e seguintes). Ademais, 
inexistia, como inexiste, título líquido e certo que autorizasse compensação. Não é de se 
aplicar à hipótese o disposto no art. 66 da Lei 8.383/91, porque não se cuida, aqui, de 
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tributos.  
Por essas razões, nego provimento ao agravo.  

APELAÇÃO CÍVEL N. 93.461 - CE 
Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Apelado: WALDOMIRO PICCININI DE MOURA 
Advogados: DRS. GOUVAN LINHARES LOPES E OUTROS (APTE.) E YARA MORENO PINTO E 
OUTRO (APDO.) 

EMENTA: 
Processual Civil. Ação cautelar para discutir reajuste de prêmio de seguro de 
financiamento imobiliário. 
1. É da essência da medida cautelar a instrumentalidade. Destina-se, pura e 
simplesmente, a garantir a utilidade e eficácia de futura prestação jurisdicional a ser 
obtida em processo de conhecimento, dito principal. 
2. Se a medida cautelar de logo satisfaz o direito material, deixa de ser instrumental para 
tornar-se satisfativa. 
3. Nesse caso, tendo buscado a satisfação e não a guarda do direito material, inexistem 
fumus boni juris e periculum in mora, mérito da ação cautelar, a ensejá-la, e falece ao seu 
autor o necessário interesse processual. 
4. Apelação provida para julgar improcedente o pedido cautelar. 

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, 23 de setembro de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Waldomiro Piccinini de Moura propôs ação cautelar 
contra a CEF - Caixa Econômica Federal porque, quando financiou com a ré a compra do 
seu imóvel residencial no já longínquo ano de 1982, a "relação prestação/seguro" 
correspondia a 5,47%. Todavia, com o correr dos anos, referida "relação 
prestação/seguro" passou a representar 54,66% ao tempo da propositura da ação. 
Alegou que tais aumentos eram ilegais, visto como o seu contrato fora lavrado sob a 
égide da Resolução BNH 18/77, cujo item 9.3 da cláusula 9ª estabelecia que "a correção 
dos prêmios durante o período de amortização se fará nas datas de reajustamento fixadas 
no respectivo contrato de financiamento mediante a aplicação dos mesmos índices 
determinadores de alteração do encargo mensal". 
Pediu que lhe fosse liminarmente outorgada "medida cautelar" para fazer a readequação 
do prêmio do seu seguro ao percentual original de 5,47 sobre a prestação do seu 
financiamento, no que foi atendido pelo MM. Juiz a quo. 
Citada, a ré contestou a ação, alegando: 
a) ausência de fumus boni juris e de periculum in mora a ensejarem, no caso, o uso da 
ação cautelar, assim como o efeito satisfativo da medida, eis que decidiu a matéria que 
seria objeto do processo de conhecimento; 
b) ilegitimidade da ré, visto que quem fixa o valor dos prêmios dos seguros de 
financiamento habitacionais é a SUSEP, consoante competência legal a ela conferida 
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pelo Decreto-lei nº 73/66. Os reajustes impugnados foram efetuados em obediência às 
"Circulares SUSEP nºs 08/92, 24/89, 23/88 e 25/87", nada tendo a CEF a ver com o 
assunto, sendo mero agente executor. Pediu a citação do BACEN e da União como 
litisconsortes necessários; 
c) que ao invocar a RD BNH 18/77, vigente à época da lavratura do contrato, a autora se 
esqueceu de citar o seu item 6.4 e o respectivo subitem 6.4.3, que estabelecem hipóteses 
excepcionadoras do disposto no item 9.3 da mesma RD citada pela autora no seu 
petitório. 
Não houve réplica. 
Tratando-se de matéria unicamente de direito, o Juiz julgou o feito antecipadamente e 
proferiu sentença negando o litisconsórcio argüido, convalidando a medida cautelar já 
concedida liminarmente e julgando procedente a ação. 
A ré apelou. Em preliminar, alega inépcia da inicial. Argumenta que os aumentos do 
seguro decorreram de mera observância às orientações emanadas da SUSEP, não 
dispondo de competência para corrigir ou modificar o ato impugnado. Diz não estarem 
presentes os requisitos específicos da cautelar e que seria indispensável o chamamento 
da SUSEP, da União e do Banco Central do Brasil. Conclui, nessa parte, pedindo que se 
declare a nulidade da sentença. No mérito, sustenta que o seguro na forma exigida 
decorreu da estrita observância da cláusula terceira do contrato, da cláusula oitava da 
escritura padrão, da RD 18/77 do BNH e das circulares da SUSEP. 
O autor não contra-arrazoou. 
Pesquisa feita pelo sistema RENPAC, em 07.06.99, constatou que, apesar de haver sido 
concedida medida liminar, o autor não havia ingressado em Juízo com a ação principal 
nos 30 dias que se seguiram à concessão da medida nem em qualquer outro momento 
até a data da mencionada pesquisa. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Examino as preliminares.  
A questão de saber se a apelante era ou não responsável pela aplicação do seguro nos 
termos discutidos na inicial diz respeito ao mérito da causa. Não é fundamento para o 
reconhecimento da inépcia da inicial. O mesmo pode-se dizer em relação à ausência dos 
requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora. 
Resta o exame quanto à nulidade da sentença em decorrência da falta de citação da 
SUSEP, da União e do Banco Central do Brasil. A ação foi ajuizada sob o fundamento de 
que a CEF, ora apelante, houvera descumprido o contrato celebrado com o autor, na 
medida em que passou a cobrar pelo seguro parcela superior ao percentual de 5,47% do 
valor da prestação, que deveria permanecer imutável até o final do financiamento. O 
descumprimento é atribuído exclusivamente à CEF, com quem fora firmado o contrato de 
financiamento. A SUSEP expede normas sobre o assunto. A questão colocada é de saber 
se a CEF, ao aumentar o percentual da parcela do seguro, deixara efetivamente de 
cumprir o que fora pactuado. 
Quanto ao chamamento da União e do Banco Central do Brasil, a jurisprudência 
pacificou-se no sentido de sua ilegitimidade passiva ad causam para figurar no pólo 
passivo, quando se discute o valor de prestações do Sistema Financeiro da Habitação, 
tendo em vista que a sucessora do extinto BNH é a própria Caixa Econômica Federal. 
Para exemplificar, trago os seguintes precedentes: 
"Processual Civil. Conflito de competência. Sistema Financeiro da Habitação. Casa 
própria. Valor da prestação. Caixa Econômica Federal. Legitimidade ad causam. 
Competência. Justiça Federal. 
I - A jurisprudência uníssona deste Tribunal consagrou a tese de que, em sede de ação 
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que se debate a respeito do critério de atualização da casa própria, a Caixa Econômica 
Federal, como sucessora do BNH, deve figurar no pólo passivo da demanda, fixando-se, 
de conseqüência, a competência da Justiça Federal. 
II - Conflito dirimido em favor do Juízo Federal da 13ª Vara Cível da Seção Judiciária do 
Estado de São Paulo, o suscitante. 
Acordam os Srs. Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça. 
Brasília/DF, 12 de dezembro de 1995 (data do julgamento)". 
(CC nº 14.935, Rel. Min. César Asfor Rocha, DJ 18.03.96). 
"Processual e Administrativo. Legitimidade passiva ad causam do agente financeiro. CEF 
- BNH. Sucessão. Reajustamento das prestações. Índices a serem observados. Lei 
4.380/64 e Decreto-lei 19/66. Representação 1288-3/STF. Precedentes. 
- ........................................................ 
- ........................................................ 
- O chamamento do BNH ao processo não decorreu apenas de sua condição de órgão 
normativo, mas também como administrador do SFH, sendo nessas funções sucedido 
pela CEF. Precedente do extinto TFR. 
- ........................................................ 
- Apelações parcialmente providas". 
(AC 3060, relatada por mim, j. 09.11.89, DOE 24.02.90). 
"Sistema Financeiro da Habitação. Critério de reajuste das prestações. Plano de 
Atualização Mista. Legitimidade da CEF e do Bradesco. 
1 - ....................................................... 
2 - A CEF, como sucessora do BNH, tem legitimidade para figurar no pólo passivo da 
relação jurídica. O Bradesco, como parte integrante da relação contratual, tem 
legitimidade passiva ad causam. 
3 - Apelos improvidos". 
(AC 30366/CE, Rel. Juiz Francisco Falcão, DJU 19.11.93). 
"Processual Civil. Agravo de instrumento. CEF - integração à lide. Competência da Justiça 
Federal. Agravo provido. 
- Nas ações que têm como objeto o reajustamento de prestações, cujo contrato está 
vinculado ao SFH, a CEF deve figurar no pólo passivo como litisconsorte.  
- A competência para julgar tais ações é, portanto, da Justiça Federal de primeiro grau. 
- Agravo provido". 
(AG 1868/AL, Rel. Juiz Araken Mariz, DJ 09.10.92). 
"SFH. Contrato de mútuo. Prestação. Imóvel. 
- Sendo a CEF sucessora do extinto BNH e ocorrendo litígio acerca do reajuste das 
prestações, impõe-se sua integração à lide, sendo, portanto, competente a Justiça 
Federal para o deslinde da controvérsia". 
(CC 574/SC, Rel. Min. Geraldo Sobral, RSTJ 7/76). 
"Recurso especial. BNH. Sucessão. 
- A CEF sucedeu o BNH nos direitos e obrigações relativos ao financiamento da casa 
própria. A competência normativa foi cometida ao Conselho Monetário Nacional". 
(Resp 6548/MG, Rel. Min. Vicente Cernicchiaro, DJU 27.05.91). 
Rejeito, pois, as preliminares. 
Passo ao mérito. 
A r. sentença tem seus fundamentos sumariados na seguinte ementa: 
"Processual civil. Tutela cautelar. Presença dos seus requisitos no pedido de exclusão do 
percentual de aumento do custo do seguro-habitação, enquanto se decide a sua 
juricidade na lide principal. 
1. O escopo do processo cautelar é assegurar, provisoriamente, o direito alegado pela 
parte, o qual, sendo evidentemente plausível (fumus boni juris, se ache submetido, ou na 
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iminência de se submeter, a erosão na sua utilidade ou proveito, não podendo a sentença 
de mérito impedir tal resultado, em decorrência do tempo que se consumirá no trâmite do 
feito principal (periculum in mora), em que se dará a sistematização definitiva da lide. 
2. É guarnecido dos requisitos da tutela cautelar o pleito em que a parte pede a exclusão 
do percentual de aumento do custo do seguro-habitação, enquanto se decide, na lide 
principal, a sua juricidade.  
3. Tutela cautelar deferida, sem qualquer antecipação do meritum causae". (Fls. 50). 
O tão-só fato de não haver o autor ingressado em Juízo com a ação principal nos 30 dias 
que se seguiram à concessão da liminar, nem em qualquer outra data subseqüente, 
mostra o caráter satisfativo da presente ação, rotulada de "cautelar", e a absoluta 
satisfatividade do direito material pela medida outorgada initio litis e depois convalidada 
pela sentença apelada. 
O direito substantivo, que seria objeto da ação principal, constituiu o objeto da ação 
cautelar, e nesta foi ele de logo satisfeito pela liminar e pela sentença que a convalidou. 
Não houve, portanto, em nenhum momento, o caráter de instrumentalidade na ação 
intentada. E a natureza instrumental é da própria essência da cautela. Nesse sentido, os 
fundamentos da sentença apelada servem para concluir em sentido oposto, data maxima 
venia. 
Assim, a abalizada opinião, por ele citada, do eminente Ministro Sálvio de Figueiredo 
Teixeira: 
"O processo cautelar busca assegurar o êxito do processo principal, acautelando 
interesses, através de medidas urgentes e provisórias. Objetiva afastar perigos que 
possam afetar a prestação jurisdicional e causar dano" (grifei). 
Também, no mesmo sentido, a não menos abalizada opinião, que cita às mesmas fls. 52 
dos autos, do eminente Ministro José Delgado, que por tantos anos honrou com o seu 
saber esta Corte: 
"A finalidade da medida cautelar é garantir a utilidade e eficácia da futura prestação 
jurisdicional" (grifei). 
Ora, a medida cautelar concedida neste processo in limine e depois confirmada pela 
sentença, não teve por objetivo "assegurar o êxito do processo principal", como ensina o 
eminente Sálvio de Figueiredo Teixeira, ou, no mesmo passo, "garantir a utilidade e 
eficácia da futura prestação jurisdicional", como também ensina o não menos eminente 
José Delgado. Ela teve por objetivo, pura e simplesmente, satisfazer, initio litis, o próprio 
direito material a ser o objeto do processo principal.  
Tão satisfativa e despida de qualquer natureza instrumental foi a concessão da medida, 
que o autor nem ao menos se abalou a ingressar com o processo principal nos 30 dias 
seguintes à expedição da liminar, nem em qualquer outra data. 
De qualquer modo, está demonstrado na contestação e nas razões do apelo a ausência 
do requisito da plausibilidade do direito. 
Sem maior aprofundamento da matéria, verifica-se que, ao contrário do afirmado na 
inicial, o contrato firmado entre as partes não assegura a permanência do valor. Ao 
contrário, a cláusula oitava da escritura padrão é explícita em permitir a variação dos 
valores, dentro do que venha a ser adotado, nos seguintes termos: 
"CLÁUSULA OITAVA -SEGUROS - Durante a vigência do contrato de financiamento são 
obrigatórios os seguros existentes ou que venham a ser adotados pelo SFH, os quais 
serão processados por intermédio da CEF, obrigando-se o devedor a pagar os 
respectivos prêmios". 
A RD 18/77 do BNH permite a revisão das taxas de seguros, em harmonia com o índice 
de cobertura. Por fim, cabe à SUSEP "fixar condições de apólices, planos de operação e 
tarifas a serem utilizadas obrigatoriamente no mercado segurador nacional". Dessarte, a 
elevação em 60% do valor da taxa de prêmio do seguro habitacional, autorizada pela 
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Circular nº 08, de 16.04.92, permitia o aumento que fora imposto. 
A um exame superficial, como o que se permite no âmbito de uma ação cautelar, não se 
vê qualquer ilegalidade no ato praticado pela empresa pública. 
Dessarte, mostra-se ausente um dos essenciais requisitos da cautelar, qual seja, o fumus 
boni juris. 
Pelo exposto, dou provimento à apelação para reformar a sentença, julgando 
improcedente o pedido cautelar, condenando o autor em honorários advocatícios de 10% 
sobre o valor da causa devidamente atualizado. 
É como voto. 

APELAÇÃO CÍVEL N. 109.017 - CE 
Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelantes: ANTÔNIO DA SILVA REZENDE E OUTROS 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogada: DRA. MARIA RAFAELA FALCONE SAMPAIO (APTES.) 
Procuradores: DR. PEDRO VALTER LEAL E OUTROS 

EMENTA:  
Constitucional e Administrativo. Teto de remuneração. Proventos. Incorporação de 20%, 
nos termos do art. 184, II, da Lei 1.711/52. Vantagem pessoal. Exclusão. 
- Embora o art. 17 do ADCT proclame a necessidade de redução dos vencimentos e 
proventos que se achem em desacordo com a norma constitucional, não podem ser aí 
incluídas as vantagens de caráter individual, na interpretação harmônica com os arts. 37, 
XI, e 39, § 1º, da Carta Magna.  
- A Suprema Corte tem caminhado no sentido de dar guarida às pretensões que buscam 
resguardar as parcelas de caráter individual, do limite traçado pela Lei Maior. 
- A vantagem de que trata o art. 184, II, da Lei 1.711/52, deve ser excluída para efeitos do 
teto previsto no art. 37, XV, da Constituição Federal, por corresponder a particular 
situação do servidor. 
- Precedentes do eg. STJ e do col. STF. 
- Apelação provida. 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, dar provimento à apelação, nos termos do relatório, voto e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 25 de novembro de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Apelam os autores contra a r. sentença prolatada 
pelo MM. Juiz Federal da 4ª Vara da Seção do Ceará que julgou improcedente o pedido 
formulado por servidores, para que sejam restituídos os valores descontados de seus 
proventos, a título de teto remuneratório, da vantagem pessoal decorrente da aplicação 
do art. 184 da Lei 1.711/52. 
Argumentam que é incontestavelmente pessoal a natureza jurídica do percentual de 20% 
incorporado aos proventos de servidor aposentado após 35 anos de serviço e ocupante 
da última classe, acréscimo pecuniário que resulta da situação individual de cada 
beneficiário, não se constituindo em vencimento ou em vantagem permanente. 
Asseveram que a vantagem prevista no art. 184 da Lei 1.711/52 assemelha-se ao 
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adicional por tempo de serviço, considerado vantagem pessoal, conforme reconhecido 
pelos Tribunais Superiores. 
Nas suas contra-razões, alega a União, em suma, que os descontos realizados 
encontram embasamento legal no art. 37, XI, da CF/88, e no art. 17 do seu ADCT, bem 
como na lei infraconstitucional que regulamentou tais dispositivos constitucionais. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Pedem os autores, Auditores Fiscais do 
Tesouro Nacional aposentados, a restituição dos valores descontados a título de abate-
teto, por força do disposto no art. 37, XI, da CF/88, correspondentes ao percentual de 
20% incorporados aos seus proventos, nos termos do art. 184 da Lei 1.711/52. 
Procurando estabelecer limites à remuneração dos servidores públicos, determinava a 
redação, então vigente, do art. 37, XI, da Constituição Federal: 
"Art. 37. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte: 
(...) 
XI - a lei fixará o limite máximo e a relação de valores entre a maior e a menor 
remuneração dos servidores públicos, observados, como limites máximos e no âmbito dos 
respectivos poderes, os valores percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer 
título, por membros do Congresso Nacional, Ministros de Estado e Ministros do Supremo 
Tribunal Federal e seus correspondentes nos Estados, no Distrito Federal e nos 
Territórios, e, nos Municípios, os valores percebidos como remuneração, em espécie, pelo 
Prefeito". 
Esse dispositivo, todavia, deve ser interpretado em harmonia com o que dispunha o § 1º 
do art. 39 do texto constitucional: 
"Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de 
sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da 
administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. 
§ 1º. A Lei assegurará, aos servidores da administração direta, isonomia de vencimentos 
para cargos de atribuições iguais ou assemelhados do mesmo Poder ou entre servidores 
dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ressalvadas as vantagens de caráter 
individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho". 
Desse modo, embora o art. 17 do ADCT proclame a necessidade de redução dos 
vencimentos e proventos que se achem em desacordo com a norma constitucional, é 
claro que não podem ser aí incluídas as vantagens de caráter individual. 
Examinando tema similar, a egrégia Suprema Corte teve a oportunidade de se manifestar 
sobre a incidência do teto constitucional em relação às vantagens referentes aos 
adicionais por tempo de serviço, nos seguintes termos: 
"Ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Associação dos Magistrados 
Brasileiros. O parágrafo segundo do artigo 2º da Lei Federal nº 7.721, de 6 de janeiro de 
1989, quando limita os vencimentos dos Ministros do Supremo Tribunal Federal - 
computados os adicionais por tempo de serviço - à remuneração máxima vigente no 
Poder Executivo, vulnera o art. 39, parágrafo primeiro, in fine, da Constituição, que sujeita 
a tal limite apenas os vencimentos, excluídas as vantagens pessoais. 
Compatibilidade do conceito de vencimentos estabelecido na Lei Complementar nº 35/79 
e em outros artigos da Lei Maior com a exegese do aludido dispositivo constitucional. 
Procedência parcial da ação para declarar inconstitucionais as expressões '... e vantagens 
pessoais (adicionais por tempo de serviço)...', constante do parágrafo segundo, art. 20, da 
Lei 7.721/89". 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

Essa orientação foi reiterada em diversas oportunidades, consoante o seguinte 
pronunciamento do em. Ministro Octávio Gallotti, no MS 344-5-RJ: 
"A segurança de cuja suspensão ora se trata, versa, no mérito, discussão sobre estarem 
ou não sujeitas à aplicação do limite previsto no art. 37, XI, da Constituição, as parcelas 
de remuneração decorrentes do pretérito exercício de cargos em comissão pelo 
impetrante. Sucede que, em recente decisão plenária, o Supremo Tribunal (vencido só um 
de seus juízes), ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 141.788, e dando interpretação 
combinada ao citado art. 37, XI, ao inciso XII do mesmo artigo e ao art. 39, parágrafo 
primeiro, também da Constituição, fixou o entendimento de que ao teto em questão são 
imunes as vantagens de caráter individual, ainda que incorporadas. Considerou, 
igualmente, o Tribunal, naquela assentada, que configura vantagem pessoal (não 
vencimento) a parcela de retribuição percebida pelo titular do cargo, não em razão do 
exercício dele, mas, sim, em virtude do anterior desempenho de cargo diverso". 
Também no mesmo sentido foi o entendimento adotado pelo em. Ministro Sepúlveda 
Pertence: 
"Na ADIn 14, de 28.09.89, Célio Borja, RTJ 130/475, o STF - embora sem confundir o 
campo normativo do art. 37, XI, com o do artigo 39, parágrafo primeiro, da Constituição - 
extraiu, da inteligência conjugada dos incisos XI e XII do art. 37, a aplicabilidade, para fins 
de cálculo dos vencimentos sujeitos ao teto, do mesmo critério do art. 39, parágrafo 
primeiro, para fins de isonomia, isto é, o de isentar do cotejo as vantagens de caráter 
individual. 
Para esse efeito, constitui vantagem pessoal, e não vencimento, a retribuição percebida 
pelo titular de um cargo, não em razão do exercício dele, mas, sim, em virtude do 
exercício anterior de cargo diverso; a chamada incorporação ao vencimento da parcela 
correspondente não tem o efeito de alterar-lhe a natureza originária, transmudando-a em 
vencimento, mas apenas de assegurar-lhe tratamento equivalente ao do vencimento-
base, assim, por exemplo, para somar-se a esse e compor a base de cálculo de outras 
vantagens, que sobre ele devam ser calculadas, ou para a aferição do valor dos 
proventos da aposentadoria; conseqüências essas, cuja compatibilidade com o art. 37, 
XIV, da CF, não se impugnou no caso". 
Desse modo, embora a matéria tenha enfrentado certa controvérsia, verifica-se que a 
jurisprudência da Suprema Corte encaminhou-se no sentido de dar guarida à pretensão 
dos autores, para resguardar as parcelas de caráter individual. 
Trago do eg. STJ a seguinte orientação: 
"Recurso em mandado de segurança. Administrativo. Servidor público aposentado. Teto 
máximo de remuneração. Redutor. Vantagens de caráter pessoal. Precedentes. 
Conforme farto entendimento jurisprudencial, nesta Corte e no eg. STF, as vantagens de 
caráter pessoal devem ser excluídas do chamado teto máximo remuneratório. 
Recurso parcialmente provido". 
(ROMS 9776/SE, Min. José Arnaldo da Fonseca, julg. 16.06.99, DJ 16.08.99). 
Especificamente no que concerne à exclusão para fins de abate-teto de parcelas oriundas 
das vantagens previstas no art. 184 da Lei 1.711/52, já se manifestaram o eg. STJ e o col. 
STF, a teor das seguintes decisões: 
"Administrativo. Mandado de segurança. Servidores públicos. Proventos. Aposentadoria. 
Teto constitucional. Art. 184, II, da Lei nº 1.711/52. 
A vantagem de que trata o art. 184, II, da Lei 1.711/52, deve ser excluída para efeitos do 
teto previsto no art. 37, XV, da Constituição Federal. 
Precedentes do STF e do STJ. 
Mandado de segurança concedido". 
(MS 1875/DF, Rel. Min. Gilson Dipp, julg. 24.03.99, DJ 19.04.99). 
"EMENTA: Administrativo. Auditor Fiscal do Tesouro Nacional. Proventos. Teto previsto 
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no art. 37, XI, da Constituição Federal, e no art. 42 da Lei nº 8.112/90. 
A norma do art. 17 do ADCT/88 impõe a imediata redução de proventos auferidos em 
desacordo com os preceitos constitucionais, vedada a alegação de direito adquirido ou 
percepção de excesso a qualquer título. 
Matéria que, de resto, está disciplinada no art. 42, caput, da Lei 8.112/90, a qual, em 
consonância com o disposto no art. 37, XI, da Constituição, definiu como limite-teto de 
remuneração do servidor, no âmbito do Poder Executivo, a soma dos valores percebidos 
como remuneração, em espécie, a qualquer título, pelos Ministros de Estado. 
De computarem-se, no cálculo respectivo, por não configurarem vantagem que contemple 
condição pessoal do servidor, a Retribuição de Adicional Variável - RAV, instituída pela 
Lei 7.711/88, e a Gratificação de Estímulo à Fiscalização e Arrecadação prevista no art. 
23 da Lei Delegada nº 13/92. 
Tratamento diverso, relativamente à vantagem de caráter pessoal denominada adicional 
por tempo de serviço, ao salário-família e ao acréscimo de 20% previsto no art. 184, II, da 
Lei 1.711/52, verbas consideradas vantagem pessoal, por corresponderem a particular 
situação do servidor. 
Recurso parcialmente provido. 
(RMS 21857/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão, julg. 03.03.95, DJ 05.05.95). 
Isso posto, em consonância com os precedentes citados, dou provimento à apelação para 
reformar a sentença e julgar procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de 
honorários advocatícios que estimo em 10% sobre a condenação. 
É como voto. 

APELAÇÃO CÍVEL N. 111.647 - RN 
Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI (CONVOCADO) 
Apelante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN  
Apelados: ANA GRAÇA CANAN E OUTROS 
Advogados: DRS. MICHELLE DANTAS DE CARVALHO (APTE.) E ELKE MENDES CUNHA 
(APDOS.) 

EMENTA: 
Administrativo. Admissão de professor substituto com preterição de candidato concursado 
para a mesma área, no prazo de validade do concurso. Violação do art. 37, caput e inciso 
II, da CF/88. Apelação improvida. 

ACORDÃO 
Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por maioria, negar provimento à 
apelação, na forma do relatório, voto e das notas taquigráficas constantes dos autos, que 
ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 7 de outubro de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI - Relator Convocado 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI: Cuidam os autos de apelação interposta 
pela UFRN contra sentença que julgou improcedente o pedido, para determinar a 
nomeação da autora, preterida que fora com a contratação de professores substitutos, 
arrolados como litisconsortes passivos. Em relação aos litisconsortes, o processo foi 
extinto sem julgamento de mérito, considerando já haver escoado o prazo de cada um 
dos contratos. 
Houve contra-razões. 
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Os autos subiram e foram encaminhados. 
Dispensei revisão. 
Peço dia para julgamento. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI (Relator Convocado): A matéria objeto da 
presente apelação já é bastante conhecida do Poder Judiciário. Prende-se, sem dúvida, à 
questão dos limites do controle judicial sobre a discricionariedade. Indubitável que a 
nomeação é ato discricionário da autoridade administrativa. A oportunidade e a 
conveniência, como não são elementos jurídicos do ato, não estão sujeitos a controle 
judicial. Ocorre que tal ato, ou a sua não prática, torna-se objeto de controle judicial em 
situações nas quais a discricionariedade é utilizada como instrumento para viciar o ato 
administrativo. No caso dos autos, a não nomeação decorreria da inexistência de verbas 
e/ ou de vagas. Constata-se com a nomeação de professores substitutos que a verba 
para pagamento de pessoal existe e há necessidade. Nesse caso, a não nomeação 
representa, como bem observado pelo MM. Juiz de 1º grau, em sua bem-lançada 
sentença, caracterização de desvio de finalidade. Não se olvide que o permissivo do art. 
37, IX, da CF/88, regulamentado pela Lei nº 8.745/93, não visou a criar instrumento para 
contratações indiscriminadas, violando a regra salutar do concurso, instrumento do 
princípio da impessoalidade, mas, apenas, dar à Administração Pública um instrumento 
para resolver situações que se caracterizam, em tese, pela excepcionalidade. Não é de se 
aceitar que o Estado proíba as nomeações precedidas de concursos públicos e autorize, 
com base na mesma verba de pessoal, com remuneração similar, a contratação de 
servidores temporários sem concurso público, preterindo candidatos aprovados e no 
prazo de validade de concurso. 
Nesse sentido tem se manifestado firme a jurisprudência em repelir tais abusos do 
Administrador Público. Dentre outros, podem ser invocados os seguintes acórdãos: 
"Processo: AMS num.: 0131885-7 Ano:93 UF: MT 
TRF 1ª Região Turma: 02 
Apelação em Mandado de Segurança  
Fonte:DJ vol: 80595 pg: 027064 
EMENTA: Administrativo e Constitucional. Concurso público. Realização de novo 
certame, dentro do prazo de validade de concurso anterior, para provimento de novas 
vagas. Preterição de candidato melhor classificado no primeiro certame. Direito a 
nomeação. Art. 37, VI, da CF/88. Art. 12, parágrafo 2º, da Lei nº 8.112/90. 
I - O mero surgimento de vaga não gera direito subjetivo a nomeação de candidato 
habilitado em concurso publico, porquanto cabe à Administração aquilatar da 
oportunidade e conveniência do seu preenchimento. 
II - Entretanto, doutrina e jurisprudência, em face do art. 37, IV, da CF/88, e do art. 12, 
parágrafo 2º, da Lei nº 8.112/90, tem entendido que, quando a Administração, de algum 
modo, manifesta, de maneira inequívoca e objetivamente demonstrável, a necessidade, a 
conveniência e a intenção de provimento do cargo, no prazo de validade de concurso 
público para o mesmo cargo, emerge automaticamente, para o candidato melhor 
classificado, o direito à nomeação, transformando-se a mera expectativa em direito a 
nomeação, deslocando-se a questão, assim, do campo do discricionário para o campo do 
vinculado. (Celso Antonio Bandeira de Mello, Apontamentos sobre os Agentes e Órgãos 
Públicos; AMS nº 90.01.13530-7/GO, 1ª Região, Rel. Juiz Plauto Ribeiro).  
III - No caso presente, além de provado o s urgimento de vaga, em face de aposentadoria, 
no prazo de validade do concurso ao qual se submetera a impetrante, restou comprovado, 
de modo inequívoco, pela própria Universidade, que conveniente, oportuno e até 
emergencial o provimento da vaga surgida, tanto assim que convocou, imediatamente, 
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seleção para contratar professor substituto no Departamento, em "Quadro Provisório", 
para substituir professores aposentados ou transferidos em 1993, inclusive na aréa para a 
qual a impetrante se habilitara em concurso. 
IV - Restando evidente a intenção de preterir o direito da impetrante - candidata melhor 
classificada no primeiro certame - à nomeação, dentro do prazo de validade do primeiro 
concurso, e tendo a Universidade manifestado, inequivocamente, a necessidade urgente 
e a conveniência de prover o cargo vago em decorrência de aposentadoria, a impetrante, 
que possuía mera expectativa, passou a ter direito à nomeação. 
V - Improvidas a apelação e a remessa oficial, tida como interposta. 
Relatora: Juíza Assusete Magalhães. 
Decisão: À unanimidade, negar provimento à apelação e à remessa oficial, tida como 
interposta". 
No mesmo sentido, AMS nº 90.01.13530-7/GO - TRF/1ª Região - DJU 01.06.92; AMS nº 
91.01.02175-3/MT - TRF/1ª Região - DJU 14.12.92. 
Invoca-se, ainda, do TRF da 4ª Região, a AMS nº 0420790-5, ano 97, UF:SC, Turma: 04, 
Apelação em Mandado de Segurança, fonte: DJ, data: 20.05.98, pg. 000700: 
"Ementa: Administrativo e Constitucional. Ensino superior. Professor assistente. Concurso 
público. Contratação de professor substituto em caráter temporário. Preterição. Direito 
líquido e certo a nomeação. Art. 37, inciso 4, da CF/88. A necessidade da Universidade 
em suprir a vaga decorrente de exoneração não é, in casu, de caráter precário, mas sim a 
integração do candidato classificado em segundo lugar no concurso para professor 
permanente. Não cabe ao Judiciário interferir na autonomia da Universidade no tocante à 
abertura de novo concurso, apenas garantir o direito do candidato aprovado no certame 
anterior. 
Relator: Juiz José Germano da Silva 
Decisão: unânime". 
No mesmo sentido decidiu este Regional na AG nº: 00506705-8, ano 96, UF:RN, Turma 
02, Agravo de Instrumento, fonte: DJ, data: 30.01.98, pg. 000161: 
"Ementa: Administrativo. Concurso público. Universidade. Contratação de professor 
temporário. Reserva de vaga para professor substituto concursado. 
1. Quando a autoridade pública preenche as vagas existentes, está demonstrado 
claramente que existem a oportunidade, a conveniência e a disponibilidade financeira, 
necessárias à nomeação do candidato aprovado. 
2. Agravo improvido. 
Relator: Juiz Araken Mariz". 
Ressalto não entender terem as Universidades, com base no art. 207 da CF/88, o nível de 
autonomia a elas atribuído pelo MM. Juiz de 1º grau, mas, de qualquer sorte, não poderia 
haver orientação normativa aceitável pela autarquia universitária no sentido de descumprir 
a Constituição, violando-se o caput do art. 37 e o inciso II daquele mesmo artigo. 
Com essas considerações, nego provimento à apelação. 
É como voto. 

APELAÇÃO CÍVEL N. 112.136 - AL 
Relator: O SR. JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE 
Apelante: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Apelada: HOTUMA HOTÉIS E TURISMO DE MACEIÓ LTDA. 
Advogados: DRS. MARIA DA CONCEIÇÃO TIBÚRCIO DOS SANTOS E OUTROS (APTE.) E 
FLÁVIO DE ALBUQUERQUE MOURA (APDA.) 

EMENTA: 
Administrativo. Conselho Regional de Administração. Empresa de hotelaria e turismo. 
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Insubsistência da multa aplicada por inobservância de regras destinadas à categoria dos 
administradores. Precedente. 
1. Empresa de hotelaria e turismo, por não desenvolver a administração como atividade-
fim, não se encontra submetida ao poder de polícia do Conselho Regional de 
Administração, que, em conseqüência, não pode aplicar-lhe multas por inobservância de 
regras destinadas à categoria. 
2. Precedente (REO nº 83.754/PE, Rel. Juiz José Delgado, julg. em 22.08.95, publ. DJU 
de 03.11.95, p. 75703. 
3. Insubsistência da autuação. 
4. Apelação improvida. 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar provimento à 
apelação, na forma do relatório, voto e das notas taquigráficas constantes dos autos, que 
ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 18 de novembro de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE: Cuida-se de apelação de sentença 
que, julgando procedente o pedido formulado na inicial, declarou a nulidade do auto de 
infração aplicado pelo Conselho Regional de Administração - CRA/AL à empresa Hotuma 
- Hotéis e Turismo de Maceió Ltda., ante a sua suposta conivência com o exercício ilegal 
da profissão de administrador. 
Em suas razões recursais, o CRA/AL defende a legalidade da autuação impugnada, com 
fundamento no artigo 52, § 1º, do Decreto nº 61.934/67, que regulamentou a Lei nº 
4.769/65; além disso, sustenta o cabimento da fixação dos valores das multas pela 
Resolução Normativa nº 158/94 do Conselho Federal de Administração, razões pelas 
quais requer a reforma da r. sentença. 
Contra-razões apresentadas. 
Dispensada a revisão (art. 60, IX, do RI). 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE (Relator): O Conselho Regional de 
Administração - CRA/AL aplicou multa à empresa Hotuma - Hotéis e Turismo de Maceió 
Ltda., considerando-a conivente com o exercício ilegal da profissão de administrador, por 
haver a sua fiscalização constatado a existência de empregados em seus quadros que 
exerciam cargos alegadamente destinados a diplomados em Administração.  
O CRA/AL defende a legalidade da autuação impugnada, com fundamento no artigo 52, § 
1º, do Decreto nº 61.934/67, que regulamentou a Lei nº 4.769/65, estabelecendo: 
"Art. 52 (...). 
§ 1º. Provada a conivência das empresas, entidades, institutos ou escritórios, na infração 
das disposições da Lei nº 4.769/65 e deste Regulamento pelos profissionais, seus 
responsáveis ou dependentes, serão estes responsabilizados na forma da lei". 
O MM. Juiz Federal sentenciante, reportando-se a diversos precedentes judiciais nesse 
sentido, julgou procedente o pedido de anulação do débito decorrente da autuação, 
considerando, in verbis: 
"In casu, não há dúvidas sérias sobre a ilegalidade da pretensão do CRA-AL de 
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constranger empresa de hotelaria, que já está submetida ao crivo dos conselhos e 
sindicatos da atividade, a mais esse ônus de se filiar e cumprir obrigações acessórias 
referentes ao suposto vínculo ao Conselho de Administração, porquanto ela não está 
obrigada a tal, isto porque a lei de regência da matéria assim não exige, e nem poderia, 
porque se traduziria numa iniqüidade, permitindo-se, em conseqüência, a exigência, 
também, da autora nos Conselhos de Engenharia, Medicina, Ordem dos Advogados, 
dada a utilização em seus serviços desses profissionais para o desenvolvimento das suas 
atividades empresariais". (Fls. 55). 
A decisão recorrida não merece qualquer reparo. 
Com efeito, não há como admitir-se que o Conselho Regional de Administração possa 
autuar e multar empresas que não tenham a obrigação legal de se inscreverem em seus 
quadros, não se encontrando, pois, submetidas ao seu poder fiscalizador. 
As empresas de hotelaria e turismo, como a autora, possuem entidade representativa e 
corporativa próprias, a cujo poder de polícia encontram-se submetidas. 
Sobre a questão, esta egrégia Corte Regional já decidiu: 
"Administrativo. Execução fiscal. CRA. Empresa de turismo. Inexistência de 
obrigatoriedade de inscrição em face da atividade desenvolvida. Embargos acolhidos. 
1. A obrigatoriedade de registro nos conselhos profissionais é auferida tendo em vista a 
atividade-fim desenvolvida pela empresa. 
2. Sendo a embargante uma empresa comercial de agenciamento de viagens e turismo, 
que não desenvolve atividades privativas de técnicos em administração, inexiste qualquer 
obrigatoriedade de inscrição no CRA.  
3. Embargos procedentes. 
4. Remessa improvida". 
(REO nº 83.754/PE, Rel. Juiz José Delgado, julg. em 22.08.95, publ. DJU de 03.11.95, p. 
75703). 
Ante o exposto, nego provimento à apelação, mantendo a sentença recorrida em todos os 
seus termos. 
É como voto. 

APELAÇÃO CÍVEL N. 112.138 - AL 
Relator: O SR. JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE 
Apelante: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Apelado: JOSÉ VALDITON CAVALCANTE SILVA 
Advogados: DRS. MARIA DA CONCEIÇÃO TIBÚRCIO DOS SANTOS E OUTROS (APTE.) E 
FLÁVIO DE ALBUQUERQUE MOURA (APDO.) 

EMENTA:  
Administrativo. Conselho Regional de Administração. Autuação. Chefe de Setor de 
Pessoal de pequena empresa autuado por exercício ilegal da administração. 
Insubsistência da multa. Atividade que não se equipara àquelas previstas no artigo 3º, a, 
da Lei nº 4.769/65. Precedente. Apelação improvida. 
1. "Os profissionais que exercem as atividades previstas nas alíneas a, b, c, d, e e do art. 
3º do Decreto 61.934, de 22 de dezembro de 1967, que regulamentou o exercício da 
profissão de técnico de administração (Lei nº 4.769/65), necessitam da inscrição e 
pagamento das anuidades perante o CRA - Conselho Regional de Administração". (REO 
nº 134.575/AL, Rel. Juiz José Maria Lucena, julg. em 22.10.98, publ. DJU 28.12.98. pág. 
69). 
2. O exercício da atividade de chefe de pessoal de uma empresa pequena, ante a 
singeleza do seu serviço, não se equipara ao desempenho das atividades de pesquisa, 
estudos, análises, interpretação, planejamento, implantação, coordenação e controle dos 
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trabalhos de administração geral, que o inciso b do artigo 3º da Lei nº 4.769/65 
estabeleceu como privativo dos profissionais administradores. 
3. Insubsistência da autuação. 
4. Apelação improvida. 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar provimento à 
apelação, na forma do relatório, voto e das notas taquigráficas constantes dos autos, que 
ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 18 de novembro de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE: Cuida-se de apelação de sentença 
que, julgando procedente o pedido formulado na inicial, declarou a nulidade do auto de 
infração aplicado pelo Conselho Regional de Administração - CRA/AL, ante o suposto 
exercício ilegal da profissão de administrador pelo autor, que trabalha como Chefe 
(encarregado) do Setor de Pessoal da empresa Hotuma - Hotéis e Turismo de Maceió 
Ltda., sem que seja inscrito junto àquele Conselho. 
Em suas razões recursais, o CRA/AL defende a legalidade da autuação impugnada, 
afirmando encontrar-se o autor indevidamente exercendo atividade privativa de 
administrador, prevista no artigo 3º, b, da Lei nº 4.769/65; além disso, sustenta o 
cabimento da fixação dos valores das multas pela Resolução Normativa nº 158/94 do 
Conselho Federal de Administração, razões pelas quais requer a reforma da r. sentença. 
Contra-razões apresentadas. 
Dispensada a revisão (art. 30, IX, do RI). 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE (Relator): O autor foi autuado pelo 
Conselho Regional de Administração - CRA/AL, por exercer, supostamente de forma 
ilegal, a profissão de administrador, porque trabalha como Chefe (encarregado) do Setor 
de Pessoal da empresa Hotuma - Hotéis e Turismo de Maceió Ltda., sem que seja inscrito 
junto àquele Conselho. 
O Conselho-réu entende que o cargo de Chefe de Pessoal encontra-se incluído entre 
aqueles que só podem ser exercidos pelos profissionais administradores, com base no 
que dispõe a alínea a do artigo 3º da Lei nº 4.769/65, que estabelece, in verbis: 
"Art. 3º. A atividade profissional do administrador será exercida como profissão, liberal ou 
não, mediante: 
omissis; 
b) pesquisas, estudos, análises, interpretação, planejamento, implantação, coordenação e 
controle dos trabalhos nos campos de administração em geral, como administração e 
seleção de pessoal, organização, análise, métodos e programas de trabalho, orçamento, 
administração de material e financeira, administração mercadológica, administração de 
produção, relações industriais, bem como outros campos em que estes se desdobrem ou 
com os quais sejam conexos". 
Aos profissionais administradores foi assegurada, assim, a exclusividade nas atividades 
de pesquisa, estudos, análises, interpretação, planejamento, implantação, coordenação e 
controle dos trabalhos nos campos de administração geral. 
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Vê-se, pois, que aos administradores foi assegurado o desenvolvimento das atividades 
mais complexas da administração das empresas, ou seja, as atividades de controle, 
coordenação e implantação dos trabalhos, não se incluindo aí os serviços de mero Chefe 
de Pessoal de uma pequena empresa, cujo serviço é por demais singelo para um 
profissional de nível superior. 
A darmos ao artigo transcrito a amplitude pretendida pelo Conselho Regional de 
Administração, chegaríamos à absurda conclusão de que todas as chefias de uma 
empresa caberiam aos diplomados em Administração. 
Não restou demonstrado nos autos ter o autuado exercido as atividades de pesquisas, 
estudos, análises, interpretação, planejamento, implantação, coordenação e controle dos 
trabalhos de administração de pessoal, estas sim, de competência exclusiva dos 
administradores. 
Esta egrégia Primeira Turma, em situação semelhante à dos autos, já decidiu: 
"Processual Civil. Embargos à execução fiscal. CRA. Exercício ilegal da profissão. 
Coordenadora de vendas. Inexistência de previsão desta atividade na Lei nº 4.769/65 a se 
sujeitar ao registro ou fiscalização desenvolvida pelo Conselho Regional de 
Administração. 
- Os profissionais que exercem as atividades previstas nas alíneas a, b, c, d e e do art. 3º 
do Decreto 61.934, de 22 de dezembro de 1967, que regulamentou o exercício da 
profissão de técnico de administração (Lei nº 4.769/65), necessitam da inscrição e 
pagamento das anuidades perante o CRA - Conselho Regional de Administração. 
- A atividade profissional da embargante - chefe de vendas - desempenhando as funções 
de supervisionar e controlar os serviços de vendas, não se enquadra em nenhuma das 
hipóteses previstas no mencionado decreto, não se sujeitando, por conseguinte, ao 
registro ou fiscalização desenvolvidos pelo CRA. 
- Remessa oficial improvida". 
(REO nº 134.575/AL, Rel. Juiz José Maria Lucena, julg. em 22.10.98, publ. DJU 28.12.98, 
p. 69). 
Ante o exposto, nego provimento à apelação. 
É como voto. 

APELAÇÃO CÍVEL N. 112.939 - PB 
Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE 
Apelado: MARTINHO RAMALHO DE MELO 
Advogados: DRS. WALACE SILVA ARAÚJO (APTE.) E ROBERTO VENÂNCIO DA SILVA 
(APDO.) 

EMENTA: 
Civil. Contrato de prestação de serviços. Nulidade da cláusula contratual que estabelece 
prazo de duração do contrato inferior ao estabelecido em lei. 
1. O contrato de locação de serviço de recenseador do IBGE com prazo de seis meses de 
duração viola o edital do concurso, bem como a redação original do artigo 233, II, § 1º, da 
Lei 8.112/90, vigente à época, os quais estabeleciam prazo mínimo de um ano de 
duração para os contratos de trabalho dos aprovados. Direito do contratado à indenização 
relativa ao período restante. 
2. Apelação improvida. 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que figuram como partes as acima 
identificadas, decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
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unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório, do voto do Juiz 
Relator e das notas taquigráficas constantes dos autos, que passam a integrar o presente 
julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 31 de agosto de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Trata-se de ação inicialmente proposta na Justiça do 
Trabalho. Esta se declarou incompetente para apreciar o pleito e remeteu-a à Justiça 
Federal, por ter sido o contrato do autor de Direito Civil e não Trabalhista. Alega o 
promovente que o edital do concurso que prestou para ser contratado previa regime 
celetista e contrato de trabalho com duração de um ano, reclamando, destarte, 
indenização relativa ao não pagamento do prazo estipulado e de seus direitos 
trabalhistas. 
Foi a sentença favorável ao autor, motivo pelo qual apela o IBGE, alegando que a Lei 
8.112/90 fixou o prazo máximo de um ano para contratação, nada impedindo o 
estabelecimento de prazo inferior. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): A matéria foi bem analisada pelo MM. Juiz a 
quo. Ocorre que o texto original da Lei 8.112/90, no seu art. 233, estabelecia que: 
"Consideram-se como de necessidade temporária de excepcional interesse público as 
contratações que visem a: 
.............................................................................................. 
II - fazer recenseamento; 
.............................................................................................. 
§ 1º. As contratações de que trata este artigo terão dotação específica e obedecerão aos 
seguintes prazos: 
.............................................................................................. 
II - na hipótese do inciso II, doze meses". 
As disposições supra foram alteradas pela Lei 8.745/93, assim ficando: 
"Art. 2º. Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: 
........................................................................................................ 
III - realização de recenseamentos; 
........................................................................................................ 
Art. 4º. As contratações serão feitas por tempo determinado e improrrogável, observados 
os seguintes prazos máximos: 
........................................................................................................ 
II - doze meses, no caso do inciso III do art. 2º". 
À época da abertura do concurso (publicação do edital), não estavam ainda vigentes as 
alterações ao texto original do Regime Jurídico Único. O próprio edital do concurso, no 
seu item II (fls. 11v), estabelece que "o contrato será elaborado por prazo determinado de 
1 (hum) ano, podendo ser renovado, no máximo, por igual período, de acordo com as 
necessidades do serviço". 
Portanto, tanto a lei relativa à matéria como o edital do concurso previam o prazo mínimo 
de um ano para a contratação. O estabelecimento deste prazo como duração máxima só 
foi introduzido na legislação posteriormente ao edital e à contratação. 
Destarte, escorreita a sentença, a qual está, inclusive, embasada em jurisprudência desta 
Casa. 
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Ante o exposto, nego provimento à apelação. 
É como voto. 

APELAÇÃO CÍVEL N. 123.124 - AL 
Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: ALEJANDRO ENRIQUE FLORES 
Apelada: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Advogados: DRS. LUIZ CARLOS BARBOSA DE ALMEIDA (APTE.) E ANDRÉ FALCÃO DE MELO 
E OUTROS (APDA.) 

EMENTA: 
Civil. Responsabilidade em face de danos morais. Devolução dos cheques por emissão 
indevida. Inscrição do nome do cliente no SPC - Serviço de Proteção ao Crédito. 
Manutenção do decisum quanto à fixação dos danos morais.  
1. Demonstrado o abalo de crédito do autor da ação em face da negligência da Instituição 
Financeira ao devolver cheque, sob a alegação de insuficiência de fundos, com a 
conseqüente inclusão do correntista no SPC - Serviço de Proteção ao Crédito, com 
repercussões negativas no nome do mesmo na praça, há de aquela ser penalizada com o 
pagamento de indenização a título de danos morais.  
2. Fica a critério do juiz fixar o valor dos danos morais, partindo do pressuposto de que 
não deve de maneira nenhuma causar o enriquecimento indevido da parte. 
3. Apelação parcialmente provida, vencido o Relator, em parte, no tocante ao valor fixado 
para a indenização, que fica majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
maioria, dar provimento, em parte, à apelação, majorando a condenação para 
indenização do dano moral em R$ 5.000,00, vencido, em parte, o Relator, 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 promovida por Alejandro Enrique 
Flores contra a CEF - Caixa Econômica Federal, visando a obter indenização em face de 
danos morais e materiais sofridos pelo autor, em face de abalo de crédito, por conduta da 
ré, que determinou a inclusão indevida do seu nome no SPC - Serviço de Proteção ao 
Crédito. 
O MM. Juiz Federal da 2ª Vara da Seção Judiciária de Alagoas, Dr. Paulo Roberto de 
Oliveira Lima, julgou procedente o pedido, condenando a ré a pagar ao autor a 
importância de R$ 1.409,49, a título de danos morais. 
Condenou, ainda, a ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte 
por cento) sobre o valor da condenação. 
Inconformado, recorre apenas o autor, sustentando, em suma, que faz jus a uma 
indenização equivalente a 300 (trezentos) salários mínimos. 
Com as contra-razões, vieram-me os autos conclusos por distribuição. 
É o relatório. 

VOTO 
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O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Como se verifica dos autos, o autor teve 
um cheque seu, emitido em 06.01.96, no valor de R$ 140,49, recusado pela CEF - Caixa 
Econômica Federal, ora apelada, sob a alegação de insuficiência de fundos, o que teria 
ensejado a inscrição do nome do correntista no SPC - Serviço de Proteção ao Crédito. 
Alega o autor que a conduta da CEF teria ocasionado abalo do seu crédito, daí justa a 
indenização por danos morais na quantia equivalente a trezentos salários mínimos, 
atualmente no importe de R$ 40.800,00 (quarenta mil e oitocentos reais). 
Entendeu o MM. Juiz a quo que "as instituições bancárias precisam se conscientizar do 
mal que fazem aos homens de bem, aos que prezam por sua honra e boa fama, quando 
indevidamente recusam-se a acatar seus cheques, inserindo-os indevidamente na ala 
comum aos improbos. E não consta dos autos que o autor fosse pessoa desonesta. Não 
é o caso, entretanto, de se acatar o valor proposto pelo autor, posto que a indenização 
deve corresponder, tanto quanto possível, ao constrangimento verificado, não sendo 
oportunidade para inauguração de fortunas". (Fls. 69). 
Assim, condenou a CEF a pagar o equivalente a dez vezes o valor do cheque, isto é, R$ 
1.409,49. 
Não é o caso agora de rediscutir acerca da existência ou não dos danos morais, uma vez 
que a CEF não recorreu da decisão. 
O ponto de discussão cinge-se ao valor da indenização, objeto de renovação pelo autor 
nesta instância julgadora.  
Na verdade, não se desconhece que houve o abalo de crédito, tanto que cabível a 
indenização por danos morais. 
Impende, pois, quantificá-los. 
A sentença, para tanto, repita-se, definiu o quantum em valor equivalente a dez vezes o 
cheque devolvido. 
Não desconhecendo que houve o abalo de crédito e, por conseguinte, a existência dos 
danos morais, inclino-me, contudo, pela mantença do decisum quanto ao seu valor, por 
entender razoável o seu patamar. 
A propósito, recentemente, a egrégia Terceira Turma do colendo STJ, ao julgar o Resp nº 
208.797, do qual figurou como Relator o em. Ministro Nilson Naves, por entender 
excessiva a indenização fixada pelo Tribunal de Justiça do Amazonas, em hipótese 
similar à que ora se discute nos presentes autos, fixou a indenização ali cabível no 
mesmo sentido da que ora foi estabelecida pelo Juízo a quo. 
Com essas considerações, nego provimento à apelação. 
É como voto.  

APELAÇÃO CÍVEL N. 128.770 - PB 
Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: UNIMED CAMPINA GRANDE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.  
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogada: DRA. MARIA RODRIGUES SAMPAIO (APTE.) 

EMENTA:  
Tributário. Processual Civil. Embargos à execução fiscal. Incidente de Uniformização de 
Jurisprudência. Não conhecido. Imposto de Renda sobre aplicações financeiras efetuadas 
por sociedades cooperativas. Não incidência.  
1 - Objetivando o Incidente de Uniformização de Jurisprudência dirimir divergências entre 
julgados sobre uma mesma tese jurídica na interpretação do direito, como forma de 
consolidar o entendimento acerca de uma determinada matéria, tem o mesmo como 
pressuposto a existência de divergência atual.  
2 - In casu, tendo a apelante pleiteado a uniformização de jurisprudência entre julgados 
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proferidos por ex-intregantes desta Corte, não subsiste razão para conhecimento de tal 
incidente, ante a inexistência de divergência atual. Precedentes. 
3 - Inexistindo legislação específica que regule a hipótese de incidência do Imposto de 
Renda sobre aplicações das sobras de caixa das sociedades cooperativas no mercado 
financeiro e objetivando tais aplicações salvaguardar o poder aquisitivo da moeda, bem 
como garantir a própria capacidade de sobrevivência da mesma sociedade, fato este que 
lhe retira a capacidade contributiva, não há que falar-se em incidência de Imposto de 
Renda sobre tais aplicações.  
4 - Incidente de Uniformização de Jurisprudência não conhecido. 
5 - Apelação provida. 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade de votos, não conhecer 
do incidente de uniformização de jurisprudência e, no mérito, também à unanimidade, dar 
provimento à apelação, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 8 de fevereiro de 2000 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator  

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Unimed Campina Grande Cooperativa de 
Trabalho Médico Ltda. apela da sentença de fls. 422 a 424, da lavra do MM. Juiz Rogério 
de Meneses Fialho Moreira, da 4ª Vara/PB, que concluiu por julgar improcedentes os 
presentes embargos à execução fiscal, ao fundamento de que sobre as aplicações das 
sobras de caixa no mercado financeiro, não constituindo negócio jurídico inerente às 
sociedades cooperativas, incide Imposto de Renda.  
Insurge-se a apelante contra a sentença, aduzindo que só são tributáveis pelo Imposto de 
Renda os resultados positivos obtidos pela Sociedade Cooperativa de que tratam os arts. 
85, 86 e 88 da Lei 5.764/71, estando fora do alcance da incidência tributária as sobras 
esporádicas de caixa aplicadas no mercado financeiro, por falta de previsão legal.  
Ao final, trazendo à colação votos e acórdãos prolatados pelos eminentes Juízes José 
Delgado e Francisco Falcão, ex-integrantes desta Corte, suscita Incidente de 
Uniformização de Jurisprudência, face à existência de manifesto dissenso nos 
julgamentos proferidos pelas egrégias 2ª e 1ª Turmas desta Casa.  
Contra-razões.  
É o relatório.  

VOTO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Cuida a hipótese de apelação 
interposta à sentença que concluiu por julgar improcedentes os presentes embargos à 
execução fiscal, ao fundamento de que sobre as aplicações das sobras de caixa no 
mercado financeiro, não constituindo negócio jurídico inerente às sociedades 
cooperativas, incide Imposto de Renda.  
Insurge-se a apelante contra a sentença, aduzindo que só são tributáveis pelo Imposto de 
Renda os resultados positivos obtidos pela Sociedade Cooperativa de que tratam os arts. 
85, 86 e 88 da Lei 5.764/71, estando fora do alcance da incidência tributária as sobras 
esporádicas de caixa aplicadas no mercado financeiro, por falta de previsão legal.  
Ao final, trazendo à colação votos e acórdãos prolatados pelos eminentes Juízes José 
Delgado e Francisco Falcão, ex-integrantes desta Corte, suscita incidente de 
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Uniformização de Jurisprudência, face à existência de manifesto dissenso nos 
julgamentos proferidos pelas Egrégias 2ª e 1ª Turmas desta Casa. 
Antes de adentrar no mérito, cumpre analisar preliminarmente acerca do incidente de 
Uniformização de Jurisprudência interposto pela apelante.  
Objetiva o Incidente de Uniformização de Jurisprudência dirimir divergências entre 
julgados sobre uma mesma tese jurídica na interpretação do direito, como forma de 
consolidar o entendimento acerca de uma determinada matéria, tendo como pressuposto 
a existência de divergência atual, donde se conclui que não subsiste a necessidade de 
uniformizar os julgados, quando os Juízes que os proferiram não mais integram o 
Tribunal. Neste sentido se houve a jurisprudência, in verbis: 
"É preciso que a divergência seja atual ou potencial. Se os Juízes que proferiram as 
decisões divergentes já não integram o Tribunal, inexiste razão para ser suscitado o 
Incidente de Uniformização da Jurisprudência (RSTJ 57/67, RT 605/137, RJTESP 
128/253)".  
(Theotonio Negrão, Código de Processo Civil, 28ª edição, pág. 358). 
In casu, tendo a apelante pleiteado a uniformização de jurisprudência entre julgados 
proferidos pelos eminentes Juízes José Delgado e Francisco Falcão, ex-integrantes desta 
Corte, não mais subsiste razão para conhecimento de tal incidente. 
Por tais argumentos, deixo de conhecer do Incidente de Uniformização, julgando-o 
prejudicado, passando à análise da questão meritória. 
Cuidando os presentes autos de incidência de Imposto de Renda sobre os resultados 
positivos de aplicações no mercado financeiro efetuadas por Sociedades Cooperativas e 
tendo a apelante em suas razões alegado que tais aplicações, em se constituindo ato 
cooperativo, não são fato gerador do Imposto de Renda, por estarem fora do alcance do 
art. 111 da Lei 5.764/71, que definiu a política nacional do cooperativismo, bem como 
instituiu o regime jurídico das sociedades cooperativas, que prevê textualmente: 
"Art. 111. Serão consideradas como renda tributável os resultados positivos obtidos pelas 
cooperativas nas operações de que tratam os arts. 85, 86, e 88 desta Lei". 
Neste sentido, assim se houveram os arts. 85, 86 e 88, de que trata o art. supra, verbis: 
"Art. 85. As cooperativas agropecuárias e de pesca poderão adquirir produtos de não 
associados, agricultores, pecuaristas ou pescadores, para completar lotes destinados ao 
cumprimento de contratos ou suprir capacidade ociosa de instalações das cooperativas 
que as possuem". 
"Art. 86. As cooperativas poderão fornecer bens e serviços a não associados, desde que 
tal faculdade atenda aos objetivos sociais e estejam de conformidade com a presente 
Lei". 
"Parágrafo único. No caso das cooperativas de crédito e das seções de créditos das 
cooperativas agrícolas mistas, o disposto neste artigo só se aplicará com base em regras 
a serem estabelecidas pelo órgão normativo". 
"Art. 88. Mediante prévia e expressa autorização concedida pelo respectivo órgão 
executivo federal, consoante as normas e limites instituídos pelo Conselho Nacional de 
Cooperativismo, poderão as cooperativas participar de sociedades não cooperativas 
públicas ou privadas, em caráter excepcional, para atendimento de objetivos acessórios 
ou complementares". 
"Parágrafo único. As inversões decorrentes dessa participação serão contabilizadas em 
títulos específicos e seus eventuais resultados positivos levados ao Fundo de Assistência 
Técnica, Educacional e Social". 
A sociedade cooperativa definida no Congresso de Praga, como sendo "toda a 
associação de pessoas que tenha por fim a melhoria econômica e social de seus 
membros pela exploração de uma empresa baseada na ajuda mínima e que observa os 
princípios de Rochdale", surgida através do movimento cooperativista que teve início na 
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Inglaterra no Século XIX e definida pela legislação brasileira como sendo: "Sociedade de 
pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas a falência, 
constituída para prestar serviços aos associados...", detém regime jurídico próprio, 
regulado pela Lei nº 5.764/71, que as distingue das sociedade comerciais, não operando 
com o intuito lucrativo, uma vez que presta serviços de atividades relevantes dentro do 
segmento econômico. Neste sentido, Carlos Valder do Nascimento, em seu artigo 
intitulado "IR - Excesso de Remuneração dos Dirigentes de Cooperativas", publicado na 
Revista de Direito Tributário, nº 40, p.159, traz à colação os ensinamentos de Waldírio 
Bulgarelli onde lê: "Destituídas de animus lucrandi, as sociedades cooperativas 
constituem o instrumento de um sistema econômico que, atuando-se numa posição 
intermediária entre o capitalismo e o socialismo, aspira à implantação da Justiça Social". 
Dentro deste contexto é que a Lei nº 5.764/71, em seus arts. 85, 86, 88 e 111, previu as 
hipóteses de incidência tributária.  
Por sua vez, o art. 129 do RIR, Decreto 85.450/80, assim se houve: 
"As sociedades cooperativas que obedecerem ao disposto na legislação específica 
pagarão o imposto calculado unicamente sobre os resultados positivos das operações ou 
atividades:  
I - de comercialização ou industrialização, pelas cooperativas agropecuárias ou de pesca, 
de produtos adquiridos de não-associados, agricultores, pecuaristas ou pescadores, para 
completar lotes destinados ao cumprimento de contratos ou para suprir capacidade ociosa 
de suas instalações industriais (Lei nº 5.764/71, arts. 85 e 111) ; 
II - de fornecimento de bens ou serviços a não-associados, para atender os objetivos 
sociais ( Lei 5.764/71, arts. 86 e 111); 
III - de participação em sociedades não-cooperativas, públicas ou privadas, para 
atendimento de objetivos acessórios ou complementares, desde que prévia e 
expressamente autorizadas pelo órgão executivo federal competente (Lei nº 5.764/71, 
arts. 88 e 111). 
§1º - É vedado às cooperativas distribuir qualquer espécie de benefícios às quotas-partes 
do capital ou estabelecer outras vantagens e privilégios, financeiros ou não, em favor de 
quaisquer associados ou terceiros, excetuados os juros até o máximo de 12% (doze por 
cento) ao ano atribuídos ao capital integralizado (Lei nº 5.764/71, art. 24, § 3º, e Decreto-
lei nº 1.598/77, art. 39, I, b). 
§ 2º - A inobservância do disposto no parágrafo anterior importará tributação dos 
resultados, na forma prevista neste regulamento". 
No tocante ao fato gerador do Imposto de Renda, o Código Tributário Nacional, em seu 
artigo 43, preceitua: 
"Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer 
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:  
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de 
ambos; 
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não 
compreendidos no inciso anterior". 
Com efeito, cabe ao legislador fixar o conceito de renda, ao instituir tributo com tal 
hipótese de incidência, respeitada, contudo, a limitação prevista na lei complementar (a 
hipótese versará, sempre, sobre acréscimos patrimoniais). Deste modo, é certo que o 
legislador não pode criar uma ficção de renda e, sobre esta, ter como incidível o tributo, 
posto que a definição do fato gerador do imposto é matéria de reserva legal, que se 
circunscreve ao princípio da legalidade tributária, inscrita na Constituição e em Lei 
Complementar.  
Diante dos argumentos acima esposados, resta claro que, em cuidando das sociedades 
cooperativas, não há como deixar de reconhecer que as mesmas, quando praticam ato 
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cooperativo, recolhem o Imposto de Renda tão-somente nos termos do art. 111 da Lei nº 
5.764/71, restando perquirir se incide Imposto de Renda sobre os resultados positivos de 
aplicações no mercado financeiro efetuadas por Sociedades Cooperativas, por não 
constituírem ato cooperativo.  
Em cuidando de ato cooperativo, preceitua o art. 79, parágrafo único, da Lei nº 5.764/71, 
verbis: 
"Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus 
associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para 
consecução dos objetivos sociais. 
Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de 
compra e venda de produto ou mercadoria". 
Em analisando o ato cooperativo sob a ótica do artigo supra, Renato Lopes Brecho, em 
artigo intitulado, "O lucro em Aplicações Financeiras das Cooperativas e a Recente 
Jurisprudência do STJ", publicado na Revista Dialética de Direito Tributário nº 41, assim 
se houve: 
"O ato cooperativo possui, entre nós, definição legal vazada nos seguintes termos (Lei nº 
5.764/71): 'Art. 79. Denominam-se atos cooperativos...' Interpretando ao inverso, serão 
atos não-cooperativos os praticados entre as cooperativas e não-associados, fora da 
consecução dos objetivos sociais. Os atos não-cooperativos implicam em operação de 
mercado. Como vimos pelo parágrafo único do artigo citado, o legislador reconheceu que 
não são operações mercantis, não estando sujeitas, portanto, ao ICMS. A norma do art. 
79 e seu parágrafo único não isenta, mas é declaratória da não-incidência, não fazendo 
diferença nenhuma, em interpretação sistemática, que ela exista ou não. Pois bem. Ser 
ou não operação de mercado é relevante para fins de ICMS, que tributa as operações 
mercantis. Estas operações não compõem, por si, a hipótese de incidência do IR. Por isso 
dissemos que a norma do artigo 79, e seu parágrafo único, direcionam-se ao ICMS. Tanto 
ela é inaplicável ao IR, que o Regulamento do Imposto sobre a Renda não a reproduziu. 
Para configuração da renda das cooperativas, importantes e aplicáveis são os artigos 85, 
86, 88 e 111 da Lei nº 5.764/71". 
Na hipótese dos autos, inexistindo legislação específica que regule a hipótese de 
incidência do Imposto de Renda sobre aplicações das sobras de caixa das sociedades 
cooperativas no mercado financeiro e objetivando tais aplicações salvaguardar o poder 
aquisitivo da moeda, bem como garantir a própria capacidade de sobrevivência da mesma 
sociedade, notadamente nos períodos de inflação, fato este que lhe retira a capacidade 
contributiva, a permitir uma tributação igualada às demais sociedades mercantis, que têm 
como escopo o aumento do lucro, objetivo este não perseguido pelas Sociedades 
Cooperativas, conforme acima fora exposto, não há que falar-se em incidência do Imposto 
de Renda sobre tais operações. 
Neste sentido, merece registro entendimento jurisprudencial do egrégio STJ e dos 
Tribunais Regionais Federais, verbis: 
"EMENTA: Tributário. Imposto de Renda. Aplicações financeiras pelas cooperativas. 
Lucros não sujeitos ao tributo. 
Não incide o Imposto de Renda sobre os lucros obtidos com aplicações feitas pelas 
cooperativas (Lei nº 5.764/71 e Decreto nº 85.450/80)". 
(Relator Min. Helio Mosimann, 2ª Turma, decisão unânime). 
"Tributário. Imposto de Renda. Cooperativa. Aplicações financeiras. 
- Tratando-se de sociedades cooperativas, somente os resultados positivos obtidos nas 
operações referidas nos arts. 85, 86 e 88 da Lei 5.764, de 16.12.71, é que estão sujeitos à 
incidência do imposto (Lei nº 5.764/71, art. 111). 
- Princípio da tipicidade da tributação. 
- Apelação provida, condenando a ré à repetição dos valores recolhidos àquele título, com 
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correção monetária desde o pagamento até a efetiva devolução e juros de mora, nos 
termos do art. 161, parágrafo 1º, c/c art. 167, parágrafo único, ambos do CTN. Despesas 
processuais em reembolso e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da 
condenação". 
(Apelação Cível nº 273.764, Rela. Juíza Lúcia Figueiredo, Revista do TRF da 3ª Região nº 
27, p. 201). 
"Tributário. Cooperativas. Imposto de Renda. Rendimentos provenientes de aplicações 
financeiras. 
- Nos termos do art. 111 da Lei nº 5.764, de 1971, somente se consideram rendas 
tributáveis das cooperativas os resultados obtidos nas operações ali previstas 
exaustivamente, nelas não se incluindo as aplicações financeiras.  
- Sentença mantida."  
(TRF 4ª Região, AC nº 04.18.405/91-PR, 2ª Turma, Rel. Juiz Teori Albino Zavascki, j. 
24.11.1994, v. u., DJ 11.05.95, p. 394). 
Por tais razões, julgo prejudicado o incidente de uniformização de jurisprudência e dou 
provimento à apelação. 
É o meu voto. 

APELAÇÃO CÍVEL N. 133.414 - CE 
Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: UNIÃO FEDERAL 
Apelados: ALBERTO JÚNIOR TEIXEIRA DE VASCONCELOS E OUTROS 
Advogados: DRS. JOSÉ ANCHIETA SANTOS SOBREIRA FILHO E OUTROS (APDOS.) 

EMENTA:  
Administrativo e Constitucional. Ação cautelar. Contribuição para a seguridade social do 
servidor público federal. Medida Provisória nº 560/94. Pedido visando ao depósito integral 
em conta individualizada à disposição do Juízo até o desfecho da lide. 
1. Presença dos requisitos autorizativos da medida assecuratória. 
2. O fumus boni juris, que consiste na plausibilidade do direito invocado, no caso, de 
depositar os valores integrais da contribuição, decorre do fato de ser controvertida a 
matéria de fundo, situação notória em face dos debates jurídicos que chegam até ao eg. 
STF, onde se discute a inconstitucionalidade de medidas provisórias que tratam das 
alíquotas do Plano da Seguridade Social do Servidor Público, assegurando o 
reconhecimento do direito dos autores de efetivação do depósito em contas 
individualizadas abertas à disposição do Juízo até o desate da lide principal.  
3. O periculum in mora deriva da possibilidade de, no caso de uma vitória dos autores 
quanto ao mérito na ação principal, não terem de ficar a depender de promover nova ação 
buscando reaver os valores que teriam sido descontados, através da folha de pagamento, 
de forma indevida. Como se sabe, as demandas no Judiciário, por mais boa vontade que 
tenham os aplicadores do Direito, normalmente demoram alguns anos, acarretando 
prejuízos aos detentores de direitos, mormente quando se trata de verba de natureza 
alimentar. 
4. Precedentes desta eg. 3ª Turma (AC nº 97.963-RN, Rel. Juiz José Maria Lucena, julg. 
26.06.97, unân.). 
5. 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 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

integrante do presente julgado. 
Recife, 7 de outubro de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Cuida-se de apelação interposta pela União Federal 
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz Federal da 2ª Vara da Seção Judiciária do Ceará 
que julgou procedente ação cautelar ajuizada por Alberto Júnior Teixeira de Vasconcelos 
e outros, servidores públicos federais da ativa, objetivando a restituição de valores pagos 
à alíquota de 12% (doze por cento) em lugar de 6% (seis por cento) relativos ao Plano de 
Seguridade Social (PSS), em face da Medida Provisória nº 560/94. 
Pretendem os autores, com a presente cautelar, seja deferida a abertura de contas 
individualizadas, em seus nomes, para efetivação do depósito relativo ao PSS de 
importâncias descontadas mensalmente de seus vencimentos, a fim de que tais valores, 
em sua integralidade, fiquem à disposição do Juízo até a decisão da lide. 
Alega a União Federal, em seu recurso, em suma, que a Medida Provisória nº 560/94 foi 
editada em consonância com os ditames constitucionais, sendo eficaz desde o seu 
nascedouro. 
Contra-razões oferecidas (fls. 120/127). 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Como se vê, trata-se da questão da 
incidência da alíquota majorada de 6% para 12% sobre a remuneração dos servidores 
públicos federais ativos.  
No caso, a matéria há de ser discutida sob a égide do processo cautelar.  
Observo que os autores pretendem apenas seja deferida a abertura de contas 
individualizadas, em nome dos suplicantes, para efetivação do depósito relativo ao PSS 
de importâncias descontadas mensalmente de seus vencimentos, a fim de que tais 
valores, em sua integralidade, fiquem à diposição do Juízo até a decisão da lide. 
A liminar foi indeferida (fls. 61/62). 
A sentença julgou procedente o pedido "para o fim de determinar à União que continue a 
depositar os valores referentes à contribuição social dos autores em contas judiciais 
individualizadas até o julgamento final da lide". 
Examino se está presente o fumus boni juris, que consiste na plausibilidade do direito 
invocado, no caso, de depositar os valores integrais da contribuição. 
Penso que a controvérsia da matéria de fundo, notória em face dos debates jurídicos que 
chegam até ao eg. STF, onde se discute a inconstitucionalidade das medidas provisórias 
relativas às alíquotas do PSS, assegura o reconhecimento desse direito de depositar em 
contas individualizadas abertas à disposição do Juízo até o desate da lide principal.  
No tocante ao periculum in mora, este deriva da possibilidade de, no caso de uma vitória 
dos autores quanto ao mérito na ação principal, não terem de ficar a depender de 
promover nova ação buscando reaver os valores que teriam sido descontados, através da 
folha de pagamento, de forma indevida. Como se sabe, as demandas no Judiciário, por 
mais boa vontade que tenham os aplicadores do Direito, normalmente demoram alguns 
anos, acarretando prejuízos aos detentores de direitos, mormente quando se trata de 
verba de natureza alimentar.  
A propósito, esta eg. Terceira Turma já decidiu: 
"Ação cautelar. Alíquota de contribuição para o PSS. Presença dos requisitos 
necessários. 
- Indiscutível a presença do fumus boni juris e do periculum in mora, face às inúmeras 
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discussões acerca da incompatibilidade da instituição da contribuição para a Previdência 
Social através de medidas provisórias, que têm vigência de 30 dias, e a vacatio legis 
prevista para as normas que versem sobre a matéria ser de 90 dias, nos termos do art. 
195, parágrafo 6º, da Constituição Federal. 
- Apelação e remessa improvidas". 
(AC nº 97.963-RN, Rel. Juiz José Maria Lucena, julg. 26.06.97, unân.). 
Com essas considerações, nego provimento à apelação e à remessa. 
É como voto. 

APELAÇÃO CÍVEL N. 137.833 - CE 
Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelada: MARIA JOSÉ GOMES 
Advogados: DRS. MARIA AUXILIADORA CUNHA PIRES E OUTROS (APTE.) E JOSÉ BRUNO 
MAGALHÃES JÚNIOR (APDA.) 

EMENTA:  
Previdenciário e Processo Civil. Reconhecimento de tempo de serviço. Regime de 
economia familiar. Ação declaratória. Via adequada. Início de prova material. Prova 
testemunhal. Validade. 
1. A ação declaratória é meio adequado para contagem de tempo de serviço. 
2. Preliminar rejeitada. 
3. Os documentos colacionados pela autora constituem início de prova material que, 
corroborado por depoimentos testemunhais, são suficientes para a comprovação de 
tempo de serviço. 
4. Não obstante a validade da prova material apresentada, a jurisprudência vem admitindo 
a validade da prova exclusivamente testemunhal para a comprovação de tempo de 
serviço, quando esta constitui prova idônea e hábil para convencer o magistrado acerca 
da veracidade e da contemporaneidade dos fatos alegados. 
5. A teor do artigo 58, inciso X, do Decreto nº 611/91, é reconhecido para fins de 
aposentadoria por tempo de serviço o tempo de serviço do segurado rural anterior à 
competência de novembro de 1991, independentemente do recolhimento das 
contribuições. 
6. Apelação e remessa oficial improvidas. 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que figuram como partes as acima 
identificadas, decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento à apelação e à remessa 
oficial, nos termos do relatório, do voto do Juiz Relator e das notas taquigráficas 
constantes dos autos, que passam a integrar o presente julgado. 
Recife, 21 de setembro de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Trata-se de apelação interposta pelo INSS - Instituto 
Nacional do Seguro Social contra sentença que julgou procedente a ação, para declarar 
como efetivamente válido o tempo de serviço prestado pela autora na atividade rural, sob 
o regime de economia familiar, no período de 1966 a 1974, e condenando o Instituto réu a 
cadastrar o respectivo tempo e expedir a correspondente certidão. 
Irresignado, o INSS apela, alegando, como preliminar, o incabimento da ação declaratória 
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para comprovação de tempo de serviço. No mérito, manifesta-se pela falta de início de 
prova material que comprove o período trabalhado pela autora, sendo imprestável a prova 
exclusivamente testemunhal; diz que os documentos apresentados pela apelada não se 
afiguram bastantes à comprovação do tempo de serviço, ante a ausência de 
contemporaneidade com os fatos articulados, sendo imprestáveis como início de prova 
material. Por fim, alega que com relação à averbação de tempo de serviço essa só 
poderia ser efetivada mediante indenização do respectivo tempo de serviço. 
Contra-razões oferecidas.  
Duplo grau obrigatório. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): O INSS alega, em preliminar, o incabimento 
de ação declaratória para comprovação de tempo de serviço, à luz do art. 4º da Lei 
Adjetiva Civil. 
A autora não deseja justificar tempo de serviço com a ação declaratória. O que pretende é 
a declaração da existência de relação jurídica de Direito Previdenciário entre ela e o 
apelante, em decorrência da atividade exercida pela mesma, no período mencionado na 
exordial.  
Rejeito, pois, a preliminar suscitada. 
Passo à análise do mérito. 
Sustenta a autarquia apelante ser imprestável e insuficiente a prova apresentada, pois 
não observou o início de prova material, como exigem a Lei nº 8.213/91, art. 55, § 3º, e o 
Decreto nº 611/92, art. 60, § 3º. 
Ocorre que a autora não se valeu apenas de prova testemunhal como quer fazer entender 
o apelante. A meu ver, os documentos carreados aos autos, como a declaração do 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Morada Nova, documento do imóvel rural 
pertencente ao genitor da autora, bem como o pagamento do correspondente ITR - 
Imposto Territorial Rural, são considerados como início razoável de prova material. 
Por outro lado, ainda que não fosse válida a prova documental apresentada, cumpre 
salientar que a prova unicamente testemunhal tem sido reiteradamente aceita por mim 
como suficiente para a comprovação de tempo de serviço. 
Com efeito, sendo a prova testemunhal idônea e suficiente para convencer o magistrado 
acerca da veracidade dos fatos alegados, esta não se apresenta em categoria inferior à 
documental. 
As testemunhas ouvidas em juízo confirmaram que a autora exerceu atividade agrícola, 
em regime de economia familiar, no período de 1966 a 1974, no Sítio Casa Nova, de 
propriedade de seus genitores e que, juntamente com estes, exercia as atividades 
próprias do campo, como plantar, colher etc. Afirmaram, ainda, que o pai da autora 
sempre pagou o ITR (Imposto Territorial Rural) e era filiado ao Sindicato de Trabalhadores 
Rurais de Morada Nova - CE. 
Sabe-se que o nosso ordenamento jurídico consagrou o princípio da persuasão racional 
(CPC, art. 131), pelo qual o juiz formará o seu convencimento com liberdade no exame 
das provas, desde que baseado nos elementos probatórios demonstrados nos autos. 
Há de ser prestigiado o valor das provas testemunhais, pois foram colhidas de pessoas 
das quais não foram suscitadas quaisquer dúvidas quanto à integridade e que mostraram 
ser conhecedoras da causa e contemporâneas dos fatos narrados. 
Além disso, a autora colacionou para os autos ação de justificação, que no meu entender 
é válida para comprovação de tempo de serviço, ainda que o INSS dela não tenha 
participado, pois goza de presunção de veracidade em relação ao mesmo, e que só 
poderá desconstituí-la mediante prova em contrário, o que não ocorreu. 
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Nesse sentido, colaciono acórdão do eminente Juiz Hugo de Brito Machado, quando 
integrante desta Corte: 
"Previdenciário. Prova testemunhal. Abono de permanência. Tempo de serviço. 
Comprovação por justificação judicial. Validade.  
- Sendo observadas as cautelas legais, não existe restrição a prova testemunhal para 
demonstração de tempo de serviço. 
- O tempo de serviço, embora reconhecido por decisão judicial em sede de justificação 
judicial que o INSS não integrou, goza de presunção juris tantum de autenticidade em 
relação àquele instituto, que só poderá desconstituí-la mediante prova em contrário. 
- Abono de permanência que se concede. 
- Apelação improvida". 
(AMS nº 94.00.543178-3/PE, DJ 23.09.94, p. 533783). 
Por fim, alega o INSS que a averbação do tempo de serviço só poderia ser efetivada 
mediante a respectiva indenização. 
Não vislumbro amparo a essa alegação, pois o tempo exercido e reconhecido como de 
atividade rural é anterior à competência de novembro de 1991, não sendo necessário o 
recolhimento das contribuições, conforme prevê o art. 58, inciso X, do Decreto nº 611, de 
21 de julho de 1991. 
Ante estas considerações, rejeito a preliminar e, no mérito, nego provimento à apelação e 
à remessa oficial.  
É como voto. 

APELAÇÃO CÍVEL N. 144.077 - PB 
Relator: O SR. JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelado: ADAUTO FRANCISCO DA GAMA 
Advogados: DRS. GUILHERME ANTÔNIO GAIÃO E OUTROS (APTE.) E JOÃO SOARES 
ADELINO DE LIMA (APDO.) 

EMENTA:  
Processual Civil. Embargos de terceiro. Penhora de bem não pertencente ao executado. 
Procedência. Ônus sucumbenciais a cargo do embargado. 
- Julgados procedentes os embargos de terceiro, o embargado arca com os ônus 
sucumbenciais, não havendo que se cogitar de culpa, vez que a responsabilidade, in 
casu, é objetiva. 
- Precedentes deste e. TRF. 
- Apelação e remessa oficial improvidas. 

ACÓRDÃO 
Vistos, discutidos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas, decide a 
Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar 
provimento à apelação e à remessa oficial, na forma do relatório, voto e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 14 de outubro 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 que deu provimento a embargos de terceiro, para declarar 
insubsistente o ato constritivo de penhora sobre bem do embargante, em autos de 
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execução fiscal promovida pelo INSS. 
Interpôs o INSS recurso de apelação, alegando que a constrição foi motivada por um 
lapso do funcionário do Cartório de Registro de Imóveis; requer, destarte, a reforma da 
sentença no que tange à condenação nos encargos processuais, com a inversão do ônus 
da sucumbência.  
Devidamente processados, subiram os autos a este Tribunal. 
Dispensada a revisão (art. 30, IX, do Regimento Interno deste egrégio TRF). 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE (Relator): No mérito, a demanda não 
enseja discussão, tendo o ilustre Juiz sentenciante decidido a lide de forma irrepreensível, 
pois correta a decisão que, em sede de embargos de terceiro, determina o levantamento 
da penhora, quando inexiste dúvida acerca da propriedade anterior do bem pelo 
embargante (art. 1.051 do CPC). 
A própria autarquia ré, em seu recurso voluntário, não impugna a mencionada decisão. 
Limita-se, pois, a requerer a reforma da sentença na parte em que foi condenada no 
pagamento dos encargos processuais, alegando que o ato de constrição decorreu de um 
lapso do funcionário do Cartório de Imóveis, conforme admitido nos autos. 
Perfilho, porém, o entendimento de que a responsabilidade do embargado pelos ônus 
processuais é objetiva, pois decorre da procedência dos embargos de terceiro, não 
havendo que se cogitar de culpa, sendo suficiente o nexo de causalidade. 
Neste sentido, há precedentes emanados desta egrégia Corte Regional, dentre os quais 
cito os abaixo ementados, in verbis: 
"Processual Civil. Embargos de terceiro. Dívida. Inexistência de registro. Contrato de 
compra e venda. Domínio. Súmula 84 do STJ. Procedência. Inexistência de fraude. Ônus 
sucumbenciais.  
1. São admissíveis embargos de terceiro fundados em alegação de posse ou direito 
advindo de compromisso de compra e venda de imóveis ainda que desprovida de registro. 
Súmula 84 do STJ. 
2. Resta sobejamente demonstrada a ausência de fraude à execução, bem como a efetiva 
alienação do imóvel penhorado, que há anos deixou de pertencer ao executado nos autos 
da execução fiscal. 
3. Sendo os embargos de terceiro uma relação processual incidente à execução e 
considerando que esta se realiza no interesse do credor e por sua conta e risco, o mesmo 
deve suportar os ônus sucumbenciais. 
4. Apelação e remessa oficial improvidas". 
(AC nº 113298/RN, Rel. Juiz Petrucio Ferreira, julg. 17.02.98, DJ 05.06.98, p. 000534). 
"Processual Civil. Execução fiscal. Embargos de terceiro. Penhora sobre linha telefônica. 
Procedência dos embargos. Ônus sucumbenciais devidos. 
1. O terceiro que não for parte no processo e nem tiver qualquer responsabilidade sobre 
este tem o direito de obter a liberação da penhora sobre bem de sua propriedade, ou do 
qual é possuidor, por meio de embargos (art. 1.046, caput e § 1º, do Código de Processo 
Civil). 
2. Partindo da premissa de que a sucumbência decorre da culpa do litigante derrrotado no 
pleito judiciário e que para sua incidência basta o resultado negativo da solução, em 
relação à parte, afigura-se manifesto o fato de que deve a Fazenda Pública ser 
condenada a pagar os honorários sucumbenciais e as custas processuais.  
3. Apelação e remessa oficial improvidas". 
(AC nº 86388/PE, Rel. Juiz Geraldo Apoliano, julg. 20.03.97, DJ 08.05.98, p. 000493). 
In casu, o nexo de causalidade é caracterizado pelo ato de constrição sobre o bem do 
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embargado nos autos da execução promovida pela autarquia embargada. 
Ademais, no presente caso, não se cuida de hipótese em que se possa imputar o ato de 
constrição exclusivamente a outrem, que não o exeqüente, vez que a escolha do bem 
penhorado foi feita pelo INSS, na condição de credor na execução fiscal. 
Ainda que tenha efetuado a nomeação do bem baseado em afirmação inverídica, não se 
pode afastar a sua responsabilidade pelos ônus sucumbenciais do processo que 
contestou e restou sucumbente.  
Ante o exposto, nego provimento à apelação e à remessa oficial. 
É como voto. 

APELAÇÃO CÍVEL N. 147.978 - AL 
Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelada: AGRO INDUSTRIAL MARITUBA LTDA.  
Advogados: DRS. ELMA CARDOSO OLIVEIRA E OUTROS (APTE.) E PAULO JACINTO DO 
NASCIMENTO (APDA.) 

EMENTA:  
Previdenciário. Processual Civil. Embargos à execução fiscal. Contribuição previdenciária. 
Prazo prescricional. Contribuição pertencente à seguridade social. Não incidência do 
artigo 146, III, da Constituição Federal. Aplicação da Lei 8.212/91. Apelação provida. 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e examinados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide 
a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, rejeitar a 
preliminar e, no mérito, dar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, na 
forma do relatório e notas taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 19 de outubro de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Trata-se de recurso de apelação interposto pelo 
Instituto Nacional do Seguro Social, ante sentença que julgou procedentes embargos à 
execução, sob o fundamento de estarem as parcelas objeto da mesma prescritas. 
Alega, em resumo, que o prazo para cobrar os créditos da Seguridade Social é de dez 
anos, consoante dispõe a Lei 8.212/91. 
Com contra-razões pela confirmação da sentença vieram os autos, tocando-me por 
distribuição. 
Dispensei revisão por tratar-se de matéria predominantemente de direito. 
É o relatório. 
Peço dia para julgamento. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A sentença extinguiu a execução, 
julgando procedentes os embargos, ao pálio de que o prazo para a cobrança das 
contribuições previdenciárias seria de cinco anos. Fundamentou sua decisão, ao 
sustentar que lei ordinária não pode derrogar o Código Tributário Nacional, lei 
materialmente complementar, que fixa prazo prescricional de cinco anos para a cobrança 
de créditos tributários. 
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A Constituição Federal de 1988 deixa bem claro que cabe à lei complementar estabelecer 
normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre obrigação, 
lançamento, crédito, prescrição e decadência tributárias (art. 146, III). Sob essa ótica, 
estaria eivada de inconstitucionalidade lei ordinária que disciplinasse essas matérias. 
No entanto, é a própria Constituição Federal que trata as Contribuições para a Seguridade 
Social de maneira diversa, em título especial e com as especificidades contidas no seu 
artigo 195. 
De sorte que, na hipótese de se tratar de contribuição social, contida explicitamente no 
contexto da Seguridade Social, tratada em dispositivo específico da Constituição Federal, 
ou seja, o artigo 195, não se aplicam as disposições do art. 146, III, b. 
Assim também decidiu o Plenário desta Corte, em sessão do dia 10 de março do corrente 
ano, ao apreciar a Argüição de Inconstitucionalidade na Apelação Cível nº 101.902-RN, 
Relator Juiz Ridalvo Costa, Relator para acórdão Juiz Castro Meira, cuja decisão foi assim 
ementada: 
"Constitucional. Processual Civil e Previdenciário. Argüição de Inconstitucionalidade. Art. 
46 da Lei nº 8.212/91. Contribuição. Seguridade Social. Prescrição. 
- Se os limites apontados para as contribuições da Seguridade Social estão estampados 
no art. 195 e se a própria Constituição autoriza a União a instituir contribuições sociais, de 
intervenção no domínio econômico e de interessa das categorias profissionais ou 
econômicas, remetendo-se a outro título para cuidar de outro grupo de contribuições, não 
se pode invocar outros limites para essas últimas. 
- As contribuições previdenciárias, a cargo do empregador, submetem-se ao decênio 
estabelecido pelo art. 46 da Lei nº 8.212, de 1991. 
- Rejeição da argüição de inconstitucionalidade. Devolução dos autos à Turma para 
julgamento do recurso". 
Verifica-se no presente caso que o Julgador monocrático não teve oportunidade de 
apreciar todos os pedidos formulados na inicial. Ao decidir pela incidência da prescrição 
das parcelas objeto da execução, julgou procedentes os embargos, extinguindo a 
execução. 
Desse modo, afastada a prescrição das parcelas objeto da execução, dou provimento ao 
apelo, anulando a sentença por ser a mesma citra petita, ao passo que determino o 
retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja proferida nova sentença. 

APELAÇÃO CÍVEL N. 148.499 - PB 
Relator: O SR. JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelado: JORGE TAVARES DA SILVEIRA 
Advogados: DRS. RAIMUNDO LUCIANO MENEZES JÚNIOR E OUTROS (APTE.) E JOSÉ DA 
CÂMARA DE OLIVEIRA E OUTROS (APDO.) 

EMENTA:  
Processual Civil. Embargos à execução de sentença. Decisão que se reporta a 
informação da Contadoria do Juízo para fixar o quantum debeatur. Órgão auxiliar a quem 
é atribuída fé pública. 
1. É correta a decisão que, reportando-se a informações do Contador do Juízo, determina 
o prosseguimento da execução de acordo com os cálculos efetuados por aquele órgão 
auxiliar. É que tal informação do perito reveste-se de fé pública, cuja impugnação carece 
de elementos de prova, não apresentados pelo recorrente.  
2. A simples afirmação de excesso, sem a produção da prova pertinente, não permite, na 
fase recursal, a apuração da veracidade da alegação, devendo ser mantida a execução 
sobre montante apurado pela Contadoria do Juízo. 
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3. Apelação improvida. 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar provimento à 
apelação, na forma do relatório, voto e das notas taquigráficas constantes dos autos, que 
ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 14 de outubro de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE: Trata-se de apelação de sentença 
que, reportando-se a informação da Contadoria do Juízo, rejeitou os embargos oferecidos 
pelo INSS, determinando o prosseguimento da execução com base no valor apurado por 
aquele órgão auxiliar. 
O INSS, por seu turno, interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, que os 
cálculos efetuados pelo apelado consideraram a equivalência benefício/salário mínimo 
desde o início do débito, ou seja, outubro/86, enquanto este critério de reajuste é utilizado, 
exclusivamente, no período de abril/89 até o advento da Lei nº 8.213/91, em julho/91. 
Requer a reforma da sentença recorrida, a fim de que seja declarado como devido o valor 
de R$ 3.726,66 (três mil, setecentos e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos). 
Sem contra-razões. 
Devidamente processado o recurso, subiram os autos a este Tribunal, onde vieram-me 
conclusos.  
Dispensada a revisão (art. 30, IX, do RI). 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE (Relator): Observo, inicialmente, que 
as razões recursais do recorrente reproduzem os termos dos embargos à execução, cujos 
argumentos foram rejeitados pela sentença com base nas informações da Contadoria do 
Juízo, que apurou o valor devido, de acordo com a condenação no processo de 
conhecimento. 
Ao examinar os cálculos de execução oferecidos pelas partes, a Contadoria do Foro da 
Paraíba assim se manifestou, in verbis: 
"(...) 
O julgado determinou que no benefício do segurado fosse aplicado o índice integral, 
quando do primeiro reajuste, e nos reajustes subseqüentes fosse considerado o salário 
mínimo, que na atualização monetária do débito seja observada a Lei 6.899/81, a partir do 
ajuizamento da ação, com incidência dos percentuais referentes aos IPC's de 01/89 e 
03/90. 
Analisando a planilha de cálculo apresentada pelo INSS, constatamos que os índices de 
correção monetária não estão de acordo com a lei supracitada, uma vez que foram 
aplicados a partir do vencimento do débito, ao invés de ter sido utilizado o índice do 
ajuizamento, como também a aplicação dos IPC's de 01/89 e 03/90 não foi efetuada 
corretamente. 
Verificamos, também, que o reajustamento do benefício não obedeceu ao determinado 
em julgado, o INSS utilizou os índices da política salarial ao invés da equivalência salarial. 
Quanto à planilha de cálculo apresentada pela parte embargada, o equívoco consiste, 
também, na aplicação dos índices de correção monetária, estes foram aplicados 
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mensalmente em vez de ter sido levado em consideração o índice do ajuizamento. 
Equívoco há também na aplicação do IPC de 03/90; o autor ora embargado não deduziu 
deste a parcela repassada para o BTN. 
Reajustamos o benefício, tomando como base a equivalência salarial constante dos 
documentos, fls. 21/30. Corrigimos as diferenças encontradas pelos índices oficiais 
mensais (OTN, BTN, INPC, IRSM, IPCr e IGP-DI), a partir da data do ajuizamento, 
acórdão fls. 84/87 e aplicamos sobre os índices de correção monetária os IPC's 
determinados em julgado. Contamos os juros desde a citação inicial, na base de 0,5% ao 
mês". (Fls. 37). 
Verifica-se, destarte, não proceder a afirmação do INSS de que teria sido o critério da 
equivalência com o salário mínimo utilizado além do período ao qual ser refere. Com 
efeito, o valor apurado pela Contadoria aplicou no primeiro reajuste o índice integral da 
política salarial, nos termos da Súmula 260 do TFR, e, apenas nos subseqüentes, o 
salário mínimo, até a incidência dos índices oficiais, como exposto acima. 
A MM. Juíza Federal, por seu turno, assim decidiu a questão, in verbis: 
"(...) 
Considerando, pois, que nenhum dos cálculos apresentados pelas partes está em 
consonância com a sentença proferida na ação revisional de benefício e que o nosso 
ordenamento jurídico repugna o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento 
da outra, valho-me dos cálculos elaborados pela Contadoria do Juízo, ainda que 
superiores ao do exeqüente/embargado em R$ 233,50 (duzentos e trinta e três reais e 
cinqüenta centavos), para fixar o valor da execução, inclusive por não implicar em 
julgamento ultra petita, uma vez que o novo cálculo atende aos parâmetros definidos no 
processo de conhecimento e porque o quantum debeatur restou incontroverso, diante do 
silêncio das partes, regularmente intimadas". (Fls. 44/48). 
Reconheceu, assim, a ilustre Magistrada que o valor apurado pela Contadoria atende aos 
termos da decisão exeqüenda, que condenou a autarquia apelante. 
Sobre a utilização das informações do Contador do Juízo como fundamento de sentença, 
já se manifestou esta Corte: 
"Processual Civil. Previdenciário. Execução de sentença. Embargos. Excesso. 
Divergência de cálculo. Ocorrência. Aplicação dos cálculos elaborados pela Contadoria. 
1. Tendo os embargos à execução natureza jurídica de ação incidental, cujo objetivo é a 
desconstituição parcial ou total do título executivo, a ausência de cálculo ou mesmo de 
precisão destes não afeta a liquidez do débito. 
2. Cabe ao juiz socorrer-se de profissional habilitado, inclusive o Contador do Juízo, para 
definir os cálculos. Art. 139 do CPC. 
3. Remessa oficial improvida". 
(REOAC nº 159374/RN, Rel. Juiz Petrucio Ferreira, julg. 06.04.99, DJU 23.07.99, p. 
000381). 
A afirmação de excesso, já debatida pelo perito judicial que apurou o quantum debeatur, 
não permite, nesta fase processual, a apuração da veracidade da alegação, pelo que 
mantenho a execução sobre o montante apurado pela Contadoria do Foro da Justiça 
Federal na Paraíba. 
Ante o exposto, nego provimento à apelação, mantendo a sentença recorrida em todos os 
seus termos. 
É como voto. 

APELAÇÃO CÍVEL N. 151.953-SE 
Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelado: RAIMUNDO DOS SANTOS VIEIRA 
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Advogado: DR. LUIZ VIEIRA DOS SANTOS (APDO.) 

EMENTA: 
Processual civil. Embargos à execução. Ilegitimidade de parte. Litigância de má-fé. 
Caracterização. Apelação improvida. 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e examinados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide 
a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, rejeitar a 
preliminar e, no mérito, 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, 19 de outubro de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Apela a Fazenda Nacional ante sentença que 
acolheu embargos à execução fiscal, declarando insubsistente a penhora, por ser o 
embargante parte ilegítima para figurar no pólo passivo da execução, e condenando a 
apelante por litigância de má-fé.  
Embora admitindo o equívoco cometido por mover execução contra parte ilegítima, pugna 
pela reforma da condenação no tocante à litigância de má-fé, por entender que não ficou 
demonstrada a intenção de lesar o contribuinte. 
Nas contra-razões ao recurso de apelação, o embargante argúi, preliminarmente, a 
intempestividade do recurso da Fazenda Nacional e, no mérito, defende que não deve ser 
afastada a condenação por litigância de má-fé, já que a Fazenda Nacional teve diversas 
oportunidades para desistir da execução, devendo a mesma responder pela incúria de 
seus prepostos.  
Dispensei revisão por se tratar de matéria predominantemente de direito. 
É o relatório. 
Peço dia para julgamento. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): Inicialmente, tenho por tempestivo o 
recurso da Fazenda Nacional, já que não consta dos autos prova de que, da data da 
intimação pessoal do representante da União até a interposição do recurso, tenha 
ocorrido excesso de prazo. 
O cerne da questão já foi resolvido a contento no primeiro grau de jurisdição, ou seja, a 
Fazenda Nacional admitiu, já que disso não recorreu, que moveu execução contra parte 
ilegítima.  
Quanto ao motivo da apelação, ou seja, a condenação por litigância de má-fé, o Código 
de Processo Civil assim a define: 
"Art. 17. Reputa-se litigante de má-fé aquele que: 
................................................................................ 
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo". 
O proceder da apelante por ocasião dos embargos à execução se apresentou realmente 
atípico. Em nenhum momento do processo de conhecimento demonstrou possuir crédito a 
exigir, mesmo que discutível. 
Intimada na pessoa do seu procurador, deixou transcorrer o prazo sem apresentar 
impugnação. 
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Posteriormente, quando o juiz requisitou o processo administrativo que teria apurado o 
débito em execução, a apelante apresentou documentos onde não aparece, em qualquer 
peça, sequer o nome do apelado. 
Mais adiante, intimada para dizer das provas que pretendia produzir em audiência, 
quedou silente.  
A Primeira Turma do egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial 
nº 120290-RS, Relator o Ministro Garcia Vieira, decidiu por unanimidade de votos do 
cabimento da Fazenda Pública arcar com o ônus pela litigância de má-fé. É exatamente 
essa a hipótese tratada nos presentes autos. 
Por essa razão, rejeito a preliminar de intempestividade do recurso e, no mérito, nego 
provimento à apelação. 

APELAÇÃO CÍVEL N. 157.189 - PE 
Relatora: A SRA. JUÍZA MARGARIDA CANTARELLI 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA 
Apelado: XISTO ALBANO DE AZEVEDO GUEDES - ESPÓLIO 
Advogados: DRS. SONIA MARIA DE MELO E OUTROS (APTE.) E MARCO ANTONIO VIEIRA DA 
MOTA E OUTROS (APDO.) 

EMENTA: 
Administrativo. Desapropriação. Indenização. Justo valor. Laudo do perito oficial acolhido 
para o valor da terra nua. Parecer do assistente do INCRA acolhido para o valor das 
benfeitorias. 
I. Apesar da lei dispor acerca da não obrigatoriedade do juiz ficar adstrito ao laudo pericial 
para formação de sua convicção, da mesma forma também não o impede de se ater ao 
mesmo laudo, facultando-lhe a escolha dos elementos comprobatórios para firmar sua 
convicção, que pode buscar no laudo e/ou nas demais provas dos autos, à luz dos 
mandamentos legais ensejadores do direito posto em lide. 
II. Apelo e remessa oficial improvidos. 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível em que são partes as acima 
mencionadas, acordam os Juízes da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região, por unanimidade, em negar provimento ao apelo e à remessa oficial, nos termos 
do voto do Relator e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte 
integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 16 de dezembro de 1999 (data do julgamento). 
JUÍZA MARGARIDA CANTARELLI - Relatora 

RELATÓRIO 
A SENHORA JUÍZA MARGARIDA CANTARELLI: 
1. O INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agraria propôs ação de 
desapropriação contra Xisto Albano de Azevedo Guedes, objetivando a expropriação do 
imóvel Engenho Fortaleza, ofertando valor pela terra nua e benfeitorias. 
2. Depositando o INCRA o valor que entendeu devido como indenização pela 
expropriação, houve imissão na posse e foi citado o expropriado que ofereceu 
contestação. 
3. Não entrando as parte em acordo, foi nomeado perito e determinada a elaboração de 
quesitos. 
4. Realizada perícia (130/133), manifestou-se o INCRA, discordando do laudo pericial, 
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anexando trabalho de assistente técnico às fls. 138/140. 
5. O filho do expropriado, em fls. 149, noticiou a morte do pai, requerendo habilitação nos 
autos. 
6. Em fls. 159/161, o expropriado impugnou o laudo do perito, criticando a falta de técnica 
para a realização do valor da indenização, requerendo nova perícia. 
7. A habilitação do espólio foi deferida às fls.165 v. Após, houve esclarecimento dos 
assistentes técnicos do INCRA às fls. 211 e do perito às fls. 214/215. 
8. Ocorrendo audiência, o demandado renovou o pedido de nova perícia que foi indeferido 
(fls. 247). 
9. O Ministério Público ofereceu parecer às fls. 264/267, opinando por nova avaliação do 
perito, visto não ter apresentado este o valor das benfeitorias existentes. 
10. Houve novos esclarecimentos do perito às fls. 287/288. 
11. O Ministério Público ofereceu novo pronunciamento (fls.295/298), opinando pela 
liquidação por artigos. 
12. Após deliberação acerca do pedido de habilitação pendente, o MM. Juiz a quo 
declarou a desapropriação do imóvel, fixando o valor da indenização a título de terra nua 
em Cr$ 55.230.000,00, conforme laudo pericial, e de Cr$ 494.500,00 pelas benfeitorias, 
conforme o parecer do assistente técnico do INCRA. 
13. Inconformado, apela o INCRA às fis. 320/322, questionando o valor atribuído para a 
terra nua, por falta de critério técnico do perito. 
14. Subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos por distribuição. 
15. É o que havia de relevante para relatar. 

VOTO 
A SENHORA JUÍZA MARGARIDA CANTARELLI (Relatora): 
1. Não merece reforma a sentença recorrida. 
2. Diante do tempo recorrido desde a propositura da ação (27.08.86) e de outros 
elementos no processo que podem embasar a decisão do Magistrado, o MM. Juiz a quo 
achou por bem não atender ao pedido do Parquet que opinou pela liquidação por artigos. 
3. No que tange ao valor da terra nua, afastou a decisão recorrida a quantia apuradapelos 
técnicos do INCRA, por não considerá-la justa para ressarcir o demandado pelos 
prejuízos causados com a desapropriação. Realmente, o valor apurado pelo assistente 
técnico do INCRA (R$ 10.006,27) não reflete uma justa indenização para a 
desapropriação de um engenho com área de duzentos e sessenta e três hectares. 
4. O Juízo monocrático, levando em consideração os esclarecimentos prestados pelo 
perito quanto aos dados técnicos para a avaliação, acolheu o parecer do louvado oficial 
na apuração do valor da terra nua. 
5. O laudo parece razoável ao fixar o valor da terra nua, levando em consideração as 
condições satisfatórias para o aproveitamento da terra, que tem valor intrínseco, 
autônomo em relação às benfeitorias. 
6. Apesar da lei dispor acerca da não obrigatoriedade do juiz ficar adstrito ao laudo 
pericial para formação de sua convicção, da mesma forma também não o impede de se 
ater ao mesmo laudo, facultando-lhe a escolha dos elementos comprobatórios para firmar 
sua convicção, que pode buscar no laudo e/ou nas demais provas dos autos, à luz dos 
mandamentos legais ensejadores do direito posto em lide. 
7. Com relação às benfeitorias, como estas não puderam ser analisadas pelo perito 
devido ao tempo decorrido entre a expropriação e a realização da perícia (cinco anos - 
fls.129/133), foi acolhido o parecer do assistente técnico do INCRA, que indicou as 
melhorias encontradas, no valor de Cr$ 494.500,00, decisão esta bastante razoável. 
8. Diante do exposto, nego provimento ao apelo e à remessa oficial, mantendo a decisão 
recorrida. 
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9. É como voto. 

APELAÇÃO CÍVEL N. 158.455 - RN 
Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: UNIÃO FEDERAL 
Apelado: SANY TAVARES GALVÃO 
Advogados: DRS. HERTA FRAGOSO CAMPOS OLIVEIRA E OUTROS (APDO.) 

EMENTA: 
Administrativo e Constitucional. Servidores públicos do Poder Judiciário. Reajuste de 
11,98%. Incidência. Afronta ao princípio da irredutibilidade vencimental insculpido no art. 
37, XV, por inobservar os ditames do art. 168 da Carta da República de 1988. Medida 
Provisória nº 434, de 27.02.94, e suas sucessivas reedições. Inobservância do trintídio 
constitucional. Perda da eficácia. 
1. Os servidores públicos do Poder Judiciário fazem jus ao reajuste de 11,98, a partir de 
março de 1994, uma vez que as prescrições contidas nas Medidas Provisórias nºs 434/94, 
457/94 e 482/94 afrontam o princípio da irredutibilidade vencimental instituído pelo art. 37, 
XV, da Constituição Federal de 1988, ao mudar o sentido da regra disposta no art. 168 da 
mesma Carta, ocasionando prejuízo aos referidos servidores. 
2. A Medida Provisória nº 434/94 perdeu a sua eficácia, uma vez que a medida provisória 
subseqüente (MP nº 457/94) só foi publicada em 30.03.94, ou seja, um dia após o prazo 
de 30 dias de sua vigência, voltando, portanto, a viger a Lei nº 8.676/93. 
3. Precedentes (1ª Turma, AC nº 139.165-RN, Rel. Juiz José Maria Lucena, julg. 
13.08.98, unân., e 3ª Turma, AC nº 139.662-CE, Rel. Juiz Nereu Santos, julg. 17.09.98, 
unân.). 
4. 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, 11 de novembro de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Sany Tavares Galvão ajuizou ação ordinária contra a 
União Federal visando à incorporação do reajuste do percentual de 11,98% em seus 
proventos, a partir de março de 1994, com o conseqüente pagamento dos atrasados.  
O MM. Juiz Federal da 5ª Vara da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte julgou o 
pedido procedente, sob o entendimento, em suma, de que a conversão dos salários em 
URV causou aviltamento nos vencimentos dos servidores públicos, afrontando o princípio 
constitucional da irredutibilidade. 
Sentença submetida ao duplo grau de jurisdição. 
Irresignada, recorre a União Federal, sustentando, em síntese, a validade da Medida 
Provisória nº 434/94. 
Com as contra-razões, vieram-me os autos, conclusos por distribuição. 
É o relatório. 

VOTO 
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O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): A questão gira em torno do reajuste de 
índice de 11,98% a que, segundo os autores, servidores do Poder Judiciário, fariam jus 
em seus vencimentos, se não fosse a edição da Medida Provisória nº 434, de 27 de 
fevereiro de 1994, que, em seu art. 21, teria determinado regra de conversão em URV a 
partir de 1º de março daquele ano, com total afronta aos arts. 37, XV, 95, III, e 168 da 
Constituição Federal de 1988. 
Com efeito, estabelecia a MP nº 434: 
"Art. 21. Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas e funções 
de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares serão convertidos em URV em 
1º de março de 1994. 
I - Dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e 
janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do 
último dia desses meses, respectivamente, independentemente da data de pagamento, 
de acordo com o Anexo I desta Medida Provisória". 
Mencionada medida provisória não foi apreciada pelo Congresso Nacional, surgindo 
então a MP nº 457, de 29.03.94, que em seu art. 21 acrescentou que "os valores das 
tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas e funções de confiança e 
gratificadas dos servidores civis e militares e membros dos Poderes Executivo, 
Legislativo, Judiciário e do Ministério Público da União serão convertidos em URV em 1º 
de março de 1994". (Grifei). 
Também a MP nº 457 não foi apreciada pelo Congresso, dando lugar à MP nº 482, de 
28.04.98, com as mesmas disposições, que veio, enfim, a ser convertida na Lei nº 8.880, 
de 27.05.94, quando foi excluída a expressão "membros do Poder Judiciário, do 
Legislativo e do Ministério Público da União". 
Penso que a controvérsia se resolve em face dos seguintes preceptivos constitucionais: 
"Art. 168. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os 
créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e 
Judiciário e do Ministério Público, ser-lhes-ão entregues até o dia vinte de cada mês, na 
forma da lei complementar, a que se refere o art. 165, § 9º". (Grifei). 
"Art. 37. Omissis. 
............................................................ 
XV - os vencimentos dos servidores públicos, civis e militares, são irredutíveis e a 
remuneração observará o que dispõem os arts. 37, XI, XII, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I". 
Como se verifica, o pagamento dos vencimentos dos servidores públicos do Poder 
Judiciário sempre foi efetivado em torno do dia 20, inclusive por levar em consideração a 
disposição orçamentária de que trata o art. 168 da CF/88. 
Ora, a irregular conversão em URV pretendida pela MP nº 434/94, secundada pelas MPs 
nºs 457/94 e 482/94, afrontou diretamente o princípio da irredutibilidade vencimental, uma 
vez que pela nova regra seria expurgado o índice de 11,98% dos vencimentos dos 
servidores públicos, pois tomava por base o dia 1º de março, resultando prejuízo aos 
autores. 
O reconhecimento da irregularidade se manifesta na própria Lei nº 8.880/94, na qual foi 
convertida a MP nº 482/94, quando exclui definitivamente a expressão "membros do 
Poder Judiciário, do Legislativo e do Ministério Público da União".  
A propósito deste tema, já se pronunciou a eg. Primeira Turma deste colendo TRF, como 
se vê da ementa a seguir transcrita: 
"Administrativo e Constitucional. Servidor público. Reajuste de 11,98%. Medidas 
Provisórias 434/94, 457/94, 482/94 e Lei nº 8.880/94. Não incidência da Súmula 339 do 
STF. 
- Verifica-se violação ao princípio da irredutibilidade salarial, instituído pelo inciso XV do 
art. 37 da Carta Magna, no fato de a data estabelecida pela Medida Provisória nº 434/94 
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(e suas reedições de nºs 457/94 e 482/94, convertida com algumas alterações na Lei nº 
8.880/94), para a conversão dos salários de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e 
fevereiro de 1994, em URV, ter sido o último dia dos respectivos meses, quando a data do 
efetivo pagamento dos vencimentos sempre foi, por força do disposto na própria 
Constituição (art. 168), em torno do vigésimo dia de cada mês. Por conseguinte, essa 
diferença de dias, aparentemente insignificante, gerou, em época de galopante inflação - 
considerando a correção diária do valor da URV - uma redução de 11,98% sobre os 
salários dos servidores do Judiciário.  
- Inaplicável ao caso a alegada Súmula nº 339 do STF, porquanto o Judiciário tão-
somente reconhece aos recorridos o direito à aplicação sobre os vencimentos do 
percentual que lhes é devido.  
- Apelação e remessa oficial improvidas". 
(AC nº 139.165-RN, Rel. Juiz José Maria Lucena, julg. 13.08.98, unân.). 
Demais disto, esclareço que por ocasião do julgamento da AC nº 139.662-CE, em 
17.09.98, da qual figurei como Relator, muito embora tratando do reajuste dos 47,92%, 
esta eg. Terceira Turma decidiu favoravelmente à tese de que a Medida Provisória nº 
434/94 não possuía eficácia, em face das medidas provisórias que a seguiram terem sido 
editadas após o prazo de trinta dias. 
Com efeito, ao fundamentar o voto que lancei, assim me posicionei: 
"Acontece que, examinando os argumentos apresentados na bem elaborada peça 
recursal, ora sob apreciação, em que se afirma que a Medida Provisória nº 434/94 e as 
medidas provisórias que a sucederam não foram reeditadas dentro do trintídio 
constitucional, convenço-me de que assiste razão aos apelantes. 
De fato, a medida provisória em comento, que passou a viger na data de sua publicação, 
consoante se depreende do seu art. 40, foi publicada no DOU de 28 de fevereiro de 1994, 
o que, contando-se dia a dia, leva-se a concluir que o último dia de sua eficácia ocorreu 
no dia 29 de março daquele mesmo ano. 
Constato, porém, que a Medida Provisória nº 457/94, subseqüente, só foi publicada no 
DOU de 30 de março de 1994, ou seja, um dia após o prazo de trinta dias de vigência da 
supramencionada Medida Provisória nº 434/94.  
O mesmo se pode afirmar com relação à Medida Provisória nº 482, de 29 de abril de 
1994, que posteriormente foi convertida na Lei nº 8.880, de 28.05.94, e que houvera 
sucedido a MP nº 457, cujo prazo de eficácia terminou no dia 28 de abril. 
Diante de tais circunstâncias, a referida Medida Provisória nº 434/94 não se adequa ao 
entendimento firmado pelo egrégio STF, segundo o qual as medidas provisórias, 
reeditadas dentro do prazo das medidas provisórias anteriores, continuam a ter eficácia 
desde a sua primeira edição, chego à conclusão de que a Medida Provisória nº 434/94 e 
todas as outras, que a sucederam, perderam a sua eficácia, desde que não foram 
reeditadas dentro do prazo de trinta dias. 
Assim ocorrendo, revendo o meu posicionamento sobre a matéria, entendo que o reajuste 
salarial de 47,94% é devido aos servidores públicos federais, uma vez que Lei nº 8.676/93 
não perdeu a sua validade, em razão da perda de eficácia da MP nº 434/94". 
Como se pode notar, trata-se exatamente da mesma Medida Provisória, de nº 434/94. 
Ora, a tese é perfeitamente adequada para a hipótese em questão, uma vez que não 
tendo eficácia a referida MP, o percentual de 11,98% restou inabalado. 
Por este motivo, também, não merece prosperar a súplica da União, bem como a 
remessa. 
Com essas considerações, nego provimento à apelação e à remessa. 
É como voto. 

APELAÇÃO CÍVEL N. 164.948 - CE 
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Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA 
Apelada: AGROPECUÁRIA TERRA NOVA S/A - TENOSA 
Advogados: DRS. JOÃO BOSCO FERREIRA LIMA E OUTROS (APTE.) E FERNANDO GOUVEIA 
DA PAZ E OUTROS (APDA.) 

EMENTA: 
Administrativo e Processual Civil. Desapropriação. Sentença que acolheu o valor 
estipulado à terra pelo laudo pericial. Preliminar de nulidade do processo por alegada 
ausência de manifestação do Ministério Público rejeitada.  
1. Não merece reparos a sentença que, para fixação do justo preço da terra nua de imóvel 
desapropriado, baseou-se em laudo pericial, realizado dentro de critérios e pressupostos 
essencialmente técnicos e plenamente justificados. 
2. Os juros compensatórios são devidos, mesmo nos casos de desapropriação por 
interesse social, pois visam a compensar a perda da posse direta do bem, devendo 
obedecer aos ditames da Súmula 113 do STJ. 
3. Apelação e remessa, tida como interposta, improvidas. 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à 
unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento à apelação e à remessa, 
tida como interposta, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 12 de agosto de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Trata-se de ação de desapropriação do imóvel rural 
"Terra Nova", ajuizada pelo INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, 
em 12.12.95, contra Agropecuária Terra Nova S/A - TENOSA. 
Na inicial, sustenta a autarquia federal como sendo justo o preço de R$ 716.814,95 para a 
área desapropriada, de 3.072,7100 ha, sendo R$ 406.080,16 relativos à terra nua e R$ 
310.734,79 pertinentes às benfeitorias. 
A expropriada apresenta contestação, refutando o preço, sob a alegação de que o imóvel 
vale bem mais do que o valor ofertado no laudo da expropriante, além da área ser 
superior à conclusão a que chegou o documento assinado pelo perito. 
O Juiz a quo determinou a expedição de alvará para levantamento pela expropriada de 
80% do valor da oferta (fls. 174). 
Nomeação de perito e oportunização para indicação de assistentes pelas partes e 
formulação de quesitos (fls. 170). 
Laudo do expert às fls. 224/243, concluindo que o valor correto da propriedade é de R$ 
1.947.128,00, sendo R$ 1.239.323,00 relativos à terra nua e R$ 707.805 no tocante às 
benfeitorias. 
Instados a falarem sobre o laudo (fls. 298), a empresa expropriada discordou da sua 
conclusão e o INCRA elaborou quesitos suplementares para esclarecimentos por parte do 
perito em audiência. 
Audiência realizada (fls. 277/278). 
Memoriais apresentados pelas partes (fls. 280/293). 
Parecer da ilustre representante do MP, opinando pelo não acatamento da avaliação do 
perito judicial, por entender que a mesma não reflete uma justa indenização (fls. 296/300). 
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O MM. Juiz Federal da 5ª Vara da Seção Judiciária do Ceará fixou, por meio de sentença, 
como indenização a ser paga à expropriada, o valor de R$ 1.947.128,00, sendo R$ 
1.239.323,00 relativos à terra nua e R$ 707.805,00 no tocante às benfeitorias, de acordo 
com o laudo apresentado pelo perito oficial. 
Condenou, ainda, o expropriante, além de juros compensatórios de 12% ao ano, nos 
termos das Súmulas 74 e 110 do extinto TFR, e moratórios de 6% ao ano e correção 
monetária sobre as parcelas pagas em espécie, a partir do laudo, bem como ao 
pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre a diferença corrigida 
entre a oferta e o preço final da indenização. 
É contra este decisum que se insurge o INCRA, alegando, em preliminar, a nulidade da 
sentença por não ter o Ministério Público intervindo na lide; aduzindo, no mérito, que o 
laudo do vistor oficial apresentou uma superavaliação das benfeitorias, sendo bem 
superior ao do próprio valor apurado pelo INCRA, devendo, pois, ser reduzido, bem como 
no que diz respeito à terra nua; também repele a incidência de juros compensatórios, 
mormente os que incidem sobre a parcela de 80% da oferta posta à disposição da 
expropriada (fls. 323/339). 
Com as contra-razões, vieram-me os autos, conclusos por distribuição. 
Despacho determinando a intimação do Ministério Público Federal, de acordo com o art. 
18, § 2º, da Lei Complementar nº 76, de 06 de julho de 1993 (fls. 344). 
Parecer do ilustre representante do Parquet, opinando pela manutenção da sentença. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Examino a preliminar de nulidade do 
processo por ausência de intervenção do Ministério Público e vejo que o apelante não tem 
razão. 
O apelante aduz que, de acordo com o parágrafo 2º do art. 18 da LC 76/93, torna-se 
imprescindível a presença do MP no processo antes de qualquer decisão. 
Dispõe o preceptivo legal: 
"O Ministério Público intervirá, obrigatoriamente, após a manifestação das partes, antes 
de cada decisão manifestada no processo, em qualquer instância". 
Pela interpretação do dispositivo, não se limitaria a participação do MP a se manifestar 
somente antes da sentença, mas antes de cada decisão. 
Penso, contudo, que a razão está no parecer da lavra do Procurador Regional Federal, ao 
asseverar: 
"... Não se decretará a nulidade, porém, se não constatado qualquer prejuízo ao interesse 
público, ou à Fazenda Pública, ainda mais se, tendo o Parquet sido chamado a intervir, 
não apontou, in concreto, qualquer ato viciado, praticado anteriormente". (Fls. 346). 
Com efeito, às fls. 296/300 repousa parecer do ilustre representante do órgão ministerial e 
nele não consta qualquer contrariedade à norma apontada. 
Rejeito, pois, a preliminar suscitada. 
Insurge-se o Instituto apelante contra o valor arbitrado pelo MM. Juiz sentenciante à terra 
nua e benfeitorias do imóvel desapropriado. 
É que o valor atribuído pelo perito oficial, o qual foi acatado pelo Julgador a quo, não deve 
predominar sobre o valor atribuído no laudo da própria autarquia. 
Analisemos o ponto de discórdia manifestado pelo apelante em relação à r. sentença. 
O laudo oficial atribuiu o valor global à terra expropriada de R$ 1.947.128,00, sendo R$ 
1.239.323,00 relativos à terra nua e R$ 707.805,00 no tocante às benfeitorias. 
Não me impressiona o argumento do Instituto apelante de que deve prevalecer o valor 
dado no laudo da autarquia, atribuindo o valor total de R$ 716.814,95, sendo R$ 
406.080,16 relativos à terra nua e R$ 310.734,79 relativos às benfeitorias, mesmo porque 
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não existe argumentação plausível que me leve ao convencimento da não prevalência do 
laudo lavrado pelo expert. 
Tenho em mira que o laudo do perito oficial no qual se baseou o Juiz sentenciante para 
formar o seu convencimento encontra-se muito bem elaborado, com riqueza de detalhes, 
tendo observado todos os aspectos fisiográficos da propriedade, como a localização, o 
relevo, a hidrografia, o solo, a vegetação, o uso do solo e sua potencialidade; o mesmo 
podendo-se afirmar com relação à avaliação das benfeitorias ali encontradas, sendo, pois, 
observados os parâmetros indispensáveis à fixação do preço do imóvel em questão, 
decorrente inclusive de pesquisa mercadológica junto a entidades significativas da área. 
Trata-se, assim, de um trabalho técnico, onde se constata a seriedade e a cientificidade 
em que se pautou o seu signatário. 
Doutra parte, como se verifica, não foi apresentado pelo apelante nenhum elemento 
juridicamente convincente que pudesse ensejar a reforma da sentença.  
Desta forma, entendo que caminhou bem o MM. Juiz a quo quando adotou como sendo 
justo preço os valores fixados pelo vistor oficial, uma vez que o Julgador, embora não 
esteja adstrito ao laudo pericial, poderá a ele recorrer para formar o seu juízo de 
convicção, desde que o mesmo lhe proporcione condições ideais para fixação do justo 
preço. 
Aliás, este é o entendimento adotado por este Tribunal e por outras Cortes de Justiça do 
País, que, em vários de seus julgados, assim têm firmado jurisprudência: 
"Administrativo. Desapropriação por interesse social. Laudo pericial. Indenização por 
terras nuas ocupadas por posseiros. Honorários. 
- O laudo pericial se apresenta como elemento de convicção extremamente valioso, que 
proporciona ao juiz condições ideais para fixação do justo preço. Estando bem 
fundamentado e nada havendo que conduza a ilação do seu improvimento, correta é a 
decisão que o adotou. 
- Omissis".  
(REO nº 397-RN, 1ª Turma do TRF-5ª Região. Rel. Juiz Francisco Falcão. Decisão em 
18.10.90). 
"Desapropriação por interesse social. Sentença que se baseia em laudo pericial e fixa 
indenização de acordo com os critérios adequados. Remessa improvida". 
(REO nº 3.552-CE, julg. em 19.10.89, 2ª Turma. TRF-5ª Região. Rel. Juiz Lázaro 
Guimarães). 
"Administrativo. Desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária. 
Indenização fixada de acordo com laudo pericial adequadamente fundamentado, 
elaborado pelo método comparativo. 
Merece confirmação a sentença que, em ação expropriatória, fixa valor da indenização de 
acordo com laudo pericial adequadamente fundamentado, elaborado pelo método 
comparativo. 
- Omissis".  
(REO nº 103223-MA, 4ª Turma, TRF-1ª Região, Rel. Juiz Olindo Menezes, julgado em 
16.12.91). 
Desta forma, entendo haver o perito do juízo louvado-se em critérios e pressupostos 
essencialmente técnicos e plenamente justificados para estipular o preço de indenização 
do imóvel, quer da terra nua, quer das respectivas benfeitorias. 
Doutra parte, entendo que situa-se no âmbito do livre convencimento do juiz sopesar as 
informações técnicas carreadas aos autos para aplicação do veredicto. 
Alega, ainda, o INCRA o incabimento de juros compensatórios sobre a parcela de 80% da 
oferta uma vez posta à disposição da expropriada. 
Dispõe a LC 76/93: 
"Art. 6º.......................................................... 
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§ 2º. Inexistindo dúvida acerca do domínio, ou de algum direito real sobre o bem, ou sobre 
os direitos dos titulares do domínio útil, e do domínio direto, em caso de enfiteuse ou 
aforamento, ou, ainda, inexistindo divisão, hipótese em que o valor da indenização ficará 
depositado à disposição do juízo enquanto os interessados não resolverem seus conflitos 
em ações próprias, poderá o expropriando requerer o levantamento de oitenta por cento 
da indenização depositada, quitados os tributos e publicados os editais, para 
conhecimento de terceiros, às expensas do expropriante, duas vezes na imprensa local e 
uma na oficial, decorrido o prazo de trinta dias". (Grifei). 
No caso, o MM. Juiz determinou a expedição de alvarás de levantamento de 80% do valor 
da oferta (às fls. 170 e 174), cujo documento foi recebido pelo advogado da expropriada 
em 02.04.96 (fls. 177/178). 
A questão é, pois, do incabimento ou não dos juros compensatórios sobre o depósito de 
80% (oitenta por cento), que segundo a sentença deve ser contado a partir da data da 
imissão de posse, no caso, em 26.12.95 (fls. 125/126). 
Entendo como correto o decisum. 
Com efeito, o deslinde da controvérsia está na Súmula 113 do STJ, que estabelece: 
"Os juros compensatórios, na desapropriação direta, incidem a partir da imissão na posse, 
calculados sobre o valor da indenização, corrigido monetariamente". (Grifo atual). 
A propósito, a matéria já se encontrava pacificada no enunciado da Súmula 74 do ex-
TFR, verbis: 
"Os juros compensatórios, na desapropriação, incidem a partir da imissão na posse e são 
calculados, até a data do laudo, sobre o valor simples da indenização e, desde então, 
sobre referido valor corrigido monetariamente". (Grifo atual). 
Contudo, argumenta o apelante que se cuida de desapropriação por interesse social, daí 
ser incabível a cobrança dos juros compensatórios.  
Não penso assim. Não há óbice imposto pela súmula. A finalidade dos juros 
compensatórios é compensar a perda da posse direta do bem. 
Esclareço, por fim, tratar-se de caso de remessa obrigatória, uma vez que a quantia 
relativa à indenização é superior a cinqüenta por cento sobre o valor oferecido na inicial 
(art. 13, § 1º, LC 76/93). 
Com estas considerações, nego provimento à apelação e à remessa oficial, tida como 
interposta. 
É como voto. 

APELAÇÃO CÍVEL N. 167.806 - RN 
Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelado: CARLOS ALBERTO ALMEIDA MARQUES 
Advogados: DRS. GILBERTO DIAS FERREIRA E OUTROS (APTE.) E ENÉLIO LIMA PETROVICH 
E OUTRO (APDO.) 

EMENTA:  
Previdenciário. Aposentadoria especial. Engenheiro civil. Atividade insalubre. Presunção 
legal. Lei nº 5.527/68. Disposição fixada em lei especial, que não se sujeita às alterações 
impostas pela Lei nº 9.032/95, que deu nova redação ao art. 57 da Lei nº 8.213/91. Direito 
adquirido ao cômputo do tempo de serviço como atividade insalubre. Apelação e remessa 
oficial improvidas. 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e examinados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide 
a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, negar 
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provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto do Relator, na forma do 
relatório e notas taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 19 de outubro de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurge-se o INSS contra sentença que julgou 
procedente o pedido, para declarar o tempo de serviço prestado pelo autor como 
engenheiro civil, no período de janeiro de 1974 a outubro de 1996, como atividade 
insalubre, por presunção legal. 
Alega, em resumo, que antes da Lei nº 9.032/95 não pode ser considerada a presunção 
legal de exercício de atividade insalubre, pois o Decreto nº 83.080/79, ao tratar da 
aposentadoria especial, já vinculava o benefício ao exercício de atividade considerada 
como insalubre ou periculosa. 
Contra-razões pela confirmação da sentença.  
Dispensei revisão por se tratar de matéria predominantemente de direito. 
É o relatório. 
Peço dia para julgamento. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): O autor postula o reconhecimento do 
tempo de serviço prestado como engenheiro civil, antes da Medida Provisória nº 1.523, de 
11 de outubro de 1996, para efeito de aposentadoria especial. A aposentadoria especial 
foi instituída pela Lei nº 3.807/60 e posteriormente regulamentada pelo Decreto nº 
53.831/64. De acordo com essa legislação, a mera atividade profissional de engenheiro, 
obedecidos os prazos legais de tempo de serviço e idade, gerava direito à mesma, 
independente de qualquer exigência extra, nem mesmo exposição a agentes agressivos. 
Com a edição do Decreto nº 62.755/68, que revogou o Decreto nº 53.831/64, bem como 
do Decreto nº 63.230/68, a profissão de engenheiro foi retirada do rol de atividades que 
ensejam aposentadoria especial por presunção legal até o advento da Lei nº 5.527/68, 
que dispôs expressamente o mesmo benefício às atividades previstas no Decreto nº 
53.831/64. Nesse caso, as condições exigidas para a percepção da aposentadoria 
especial ficaram vinculadas à primitiva redação do art. 31 da Lei nº 3.708/60. E mesmo 
com a edição do Decreto nº 83.080/79, a atividade profissional de engenheiro continuou 
sujeita ao benefício, conforme previa a Lei nº 5.527/68. 
Por sua vez, o Decreto nº 611/92, que regulamentou a Lei nº 8.213/91, manteve a lista 
constante da legislação então vigente, permanecendo a presunção legal da aposentadoria 
do engenheiro por força da Lei nº 5.527/68. E somente com o advento da Lei nº 9.032/95, 
que deu nova redação ao art. 57 da Lei nº 8.213/91, passou a ser exigida a prova efetiva 
das condições insalubres, periculosas ou penosas. No entanto, a exigência de 
comprovação de risco não atingiu os engenheiros, pelo simples fato de se vincularem às 
condições previstas anteriormente, por determinação de lei especial.  
Comprovada a atividade profissional do engenheiro civil, no período de janeiro de 1974 a 
outubro de 1996, mediante a Carteira de Trabalho e Previdência Social e declaração do 
Conselho de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, presume-se, por definição 
legal, como atividade insalubre, não necessitando de comprovação do efetivo risco, 
conforme bem esclarece a sentença. 
Por essas razões, nego provimento à apelação e à remessa oficial. 

APELAÇÃO CÍVEL N. 171.166 - PB 
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Relatora: A SRA. JUÍZA MARGARIDA CANTARELLI 
Apelante: AMBROSINA MARIA DA CONCEIÇÃO 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogados: DRS. HILDEBRANDO DINIZ ARAÚJO E OUTROS (APTE.) E CARLOS ANTÔNIO DE 
ARAÚJO BONFIM (APDO.) 

EMENTA:  
Processual Civil e Constitucional. Art. 201, §§ 5º e 6º, CF. Extinção do processo sem 
julgamento do mérito. Artigo 267, III e VI, do CPC. Inocorrência de carência de ação e 
abandono de causa. Faculdade de a parte autora promover a execução no prazo legal. 
Anulação da sentença. Baixa dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento normal 
do feito. 
I - Em vista de possuir a parte autora faculdade de promover o processo executivo, 
enquanto não consumada a prescrição, não lhe poderia ter sido aplicada a hipótese do 
artigo 267, III, do CPC. Prazo prescricional que deverá correr a partir do último ato 
processual (inteligência do artigo 3º do Decreto-lei nº 4.597, de 19.08.42). 
II - O credor não está obrigado a receber em prestações se assim não ajustou, razão pela 
qual continua a autora/credora com interesse processual (receber seu crédito de uma só 
vez); não é, portanto, carecedora de ação. 
III - Na fase de liquidação, terá a autarquia a oportunidade de ver descontados os valores 
que, comprovadamente, tiver efetuado na órbita administrativa.  
IV. Anulação da sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, 
remetendo-se os autos ao Juízo de origem, para o prosseguimento normal do feito. 
V. Apelação provida. 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 171166 - PB em que são 
partes as acima mencionadas, acordam os Juízes da Primeira Turma do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, em dar provimento à apelação, nos 
termos do voto do Relator e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo 
parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 3 de fevereiro de 2000 (data do julgamento). 
JUÍZA MARGARIDA CANTARELLI - Relatora 

RELATÓRIO 
A SENHORA JUÍZA MARGARIDA CANTARELLI: Ambrosina Maria da Conceição ajuizou 
ação ordinária contra o INSS, com o fito de receber as diferenças do seu benefício 
previdenciário, compreendidas entre outubro de 1988 e março de 1991, decorrentes da 
auto-aplicabilidade do art. 201, §§ 5º e 6º, da CF/88. 
Na contestação de fls., o INSS sustentou, em síntese, que a Portaria nº 714/93 do MPAS 
determinou o pagamento na órbita administrativa das diferenças pleiteadas pela autora, 
não havendo mais interesse processual na demanda, devendo o processo ser extinto sem 
o julgamento do mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC. 
O MM. Juiz a quo julgou procedente o pedido da autora (sentença de fls. 17/19), 
condenando o réu a pagar o complemento do seu benefício previdenciário, com juros e 
correção monetária. 
Entretanto, foi proferida uma segunda sentença (fls. 25), extinguindo o processo sem 
julgamento do mérito, nos termos do artigo 267, III e VI, do CPC. 
Nas contra-razões, o INSS pugna pela manutenção da sentença recorrida, sob o 
fundamento de que o autor abandonou a causa por mais de trinta dias. 
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Peço a inclusão do feito na pauta de julgamento. 
É o relatório. 

VOTO 
A SENHORA JUÍZA MARGARIDA CANTARELLI (Relatora): Compulsando os autos, 
observo que a v. sentença recorrida merece reforma. 
O douto Juiz singular extinguiu o processo sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 
267, íncisos III e VI, do CPC, que preceituam: 
"Art. 267. Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito: 
(...) 
III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 
causa por mais de 30 (trinta) dias; 
(...) 
VI - quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a possibilidade jurídica, 
a legitimidade das partes e o interesse processual". 
No concernente à hipótese do inciso III, penso que o Juiz a quo referiu-se à não 
promoção da execução pelo autor (artigo 566, I, CPC), visto que, após a prolação da 
sentença, não foram determinados atos ou diligências, que deveriam ser cumpridos pelo 
mesmo. 
Não vejo como aplicar-se o referido inciso III ao processo de execução, posto que, 
proferida a sentença do processo de conhecimento, faculta-se à parte vitoriosa promover 
o processo de execução, dentro do prazo legal. 
Neste diapasão, enquanto não consumada a prescrição, cujo prazo deverá correr a partir 
do último ato processual, possui a parte autora direito subjetivo de promover a execução. 
O artigo 3º do Decreto-lei nº 4.597, de 19.08.42, prescreve, verbis: 
"A prescrição das dívidas, direito e ações a que se refere o Decreto nº 20.910, de 6 de 
janeiro de 1932, somente pode ser interrompida uma vez, e recomeça a correr, pela 
metade do prazo, da data do ato que a interrompeu, ou do último do processo para a 
interromper; consumar-se-á a prescrição no curso da lide sempre que a partir do último 
ato ou termo da mesma, inclusive da sentença nela proferida, embora passada em 
julgado, decorrer o prazo de dois anos e meio".  
Logo, em vista de possuir a parte autora faculdade de promover o processo executivo 
enquanto não consumada a prescrição, não lhe poderia ter sido aplicada a hipótese do 
artigo 267, III, do CPC, máxime quando o processo executivo nem se havia iniciado. 
Passando à análise do inciso VI, artigo 267, do CPC, também fundamento da extinção do 
processo sem julgamento do mérito pelo MM. Juiz a quo, por falta de interesse processual 
da autora, penso que também neste ponto não merece prosperar a r. sentença, à vista do 
entendimento majoritário desta Corte. 
A alegada carência de ação face ao pagamento administrativo não merece acolhida. A 
pretensão da autora encontra guarida no art. 889 do Código Civil, o qual a seguir se 
transcreve: 
"Ainda que a obrigação tenha por objeto uma prestação divisível, não pode o credor ser 
obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou". 
Com efeito, o credor não está obrigado a receber em prestações se assim não ajustou, 
razão pela qual continua a autora/credora com interesse processual (receber seu crédito 
de uma só vez); não é, portanto, carecedora de ação. 
Ademais, já é ponto pacífico nesta egrégia Corte que a simples alegação do pagamento 
administrativo das quantias correspondentes aos benefícios previdenciários, sem a devida 
comprovação, não autoriza a extinção do feito por perda de objeto. 
Sobre a matéria versada nos presentes autos, oportuno se faz transcrever decisão da 
lavra do eminente Juiz Geraldo Apoliano, em caso bastante semelhante, verbis: 
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"Processual Civil. Extinção do processo sem julgamento do mérito, sob os fundamentos 
de carência de ação e abandono da causa. Artigo 267, III e VI, do CPC. Inobservância do 
prazo a que a parte autora vencedora faz jus para promover a execução. Anulação da 
sentença. Baixa dos autos à origem, para o prosseguimento normal do feito.  
1. Impossibilidade de se extinguir o processo, sem julgamento do mérito, face à inércia da 
parte autora vencedora, haja vista que esta poderá promover a execução antes que se 
consuma a prescrição.  
2. O prazo prescricional deverá correr a partir do último ato processual (inteligência do 
artigo 3º do Decreto-lei nº 4.597, de 19.08.42).  
3. O pagamento administrativo das diferenças decorrentes da auto-aplicabilidade do 
dispositivo constitucional não implica extinção do feito, por carência de ação. O credor 
não está obrigado a receber em parcelas um pagamento que deveria ser efetuado por 
inteiro (artigo 889 do Código Civil); destarte, ainda detém o(a) autor(a) do presente feito 
interesse processual, pois objetiva receber de uma só vez o que o INSS insiste em pagar 
parceladamente. 
4. Impõe-se a anulação da decisão monocrática que extinguiu o feito, sem julgamento do 
mérito, pautada nos fundamentos acima delineados. 
5. Remessa dos autos ao Juízo a quo, para o prosseguimento normal do feito. 
6. Apelação provida".  
(AC 149.182-PB, 3ª Turma, julg. em 04.02.1999). 
Ressalto, contudo, que na fase de liquidação deverão ser abatidos quaisquer valores 
porventura já satisfeitos a esse título, caso haja a efetiva comprovação de qualquer 
pagamento realizado na esfera administrativa à autora pela autarquia previdenciária. 
Impõe-se, portanto, a anulação da sentença que extinguiu o processo sem julgamento do 
mérito, para que o processo tenha o seu normal prosseguimento. 
Diante do exposto, dou provimento à apelação, para remeter os autos à primeira 
instância, a fim de que o feito volte a ter seu prosseguimento normal. 
É como voto. 

APELAÇÃO CÍVEL N. 173.649 - CE 
Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: UNIÃO FEDERAL 
Apelada: MARIA DO SOCORRO DA SILVA MUNIZ 
Procurador: DR. FRANCISCO JOSÉ DE ARRUDA COELHO 
Advogados: DRS. MARTA MARIA ALVES VIEIRA E OUTRO (APDA.) 

EMENTA:  
Processual Civil e Administrativo. Concurso para o cargo de Fiscal do Trabalho. Judiciário 
- âmbito de atuação.  
- A avaliação ou correção de provas, bem como a atribuição de notas, é incumbência 
exclusiva da banca examinadora, para esse fim constituída.  
- A jurisprudência tem entendido que somente cabe a intervenção do Judiciário nos casos 
em que flagrante ilegalidade decorre da utilização de critérios de absurda 
incompatibilidade lógica. 
- Precedentes desta Turma. 
- Apelação e remessa oficial providas. 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, dar provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do relatório, voto 
e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do 
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presente julgado. 
Recife, 25 de novembro de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: A r. sentença julgou procedente em parte o pedido 
formulado por Maria do Socorro da Silva Muniz, reconhecendo-lhe, em sede de ação 
ordinária, a anulação de certos quesitos impugnados, bem como a sua reclassificação e o 
direito à participação na segunda etapa do concurso público realizado para o 
preenchimento de vagas no cargo de Fiscal do Trabalho. 
O culto Magistrado singular realizou exaustiva análise das questões das provas objeto de 
impugnação pela autora, chegando à conclusão de que em parte delas assiste razão à 
promovente, por identificar erros cometidos pela banca examinadora, seja atribuindo mais 
de uma resposta correta, seja deixando de oferecer qualquer opção satisfatória, e, por 
fim, exigindo conhecimentos não incluídos no programa oficial. 
Irresignada, apela a União Federal. Vê nula a decisão, na medida em que se lhe impunha 
considerar o litisconsórcio na espécie, atenta ao interesse comum de todos os candidatos 
em situação idêntica à da autora. Traz à lume numerosos precedentes jurisprudenciais no 
sentido da impossibilidade de ingerência do Judiciário no mérito das questões elaboradas 
em concurso, seara privativa da banca examinadora. Transcreve as abordagens 
administrativas aos recursos de que se valeram concorrentes. Pugna, ao final, pelo 
provimento do presente recurso. 
Apresentadas as contra-razões, subiram os autos. 
A parte recorrida interpôs recurso adesivo, julgado deserto pelo Juiz a quo. 
Sentença sujeita ao duplo grau obrigatório. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): A leitura da decisão monocrática é bastante 
para constatar-se o grau de penetração do eminente prolator no campo de mérito da 
elaboração das questões submetidas ao desate dos candidatos. 
Emitem-se ali juízos de valor típicos de quem detivesse a missão de conduzir o certame, 
tal a incursão técnica que se permitiu, decerto com a melhor intenção, o ilustrado Julgador 
singular. Tal atividade, é necessário reconhecer, incumbe privativamente à banca 
examinadora, encarregada de elaborar os quesitos e imprimir-lhes desde a adequação 
específica ao programa oficialmente estabelecido até a indispensável coerência de 
respostas. 
A sede administrativa de recursos já se revela motivadora por demais freqüente de 
prolongamentos intermináveis dos concursos, com prejuízo para os próprios candidatos, 
mas nela é que se encontra o foro correto de debates dos critérios de formulação das 
questões postas ao exame dos pretendentes ao cargo oferecido. No âmbito judicial, 
abrigam-se as discussões quanto a eventuais ilegalidades, estas sim a merecer pronta 
repulsa quando devidamente caracterizadas. 
No caso concreto, a celeuma em torno da questões impugnadas afasta a hipótese de 
flagrante ilegalidade. Os tópicos específicos de cada área de conhecimento envolvida 
estão exaustivamente esmiuçados, tecendo-se copiosos comentários em busca de uma 
certeza que precisaria saltar aos olhos para delinear o perfil há pouco descrito. É evidente 
que não se trata de questões concebidas sem o menor zelo ou atenção. Discussões 
sempre haverá, e o Judiciário é hoje a mais assídua e profunda tribuna de debates de 
nuanças que intrigam os mais dedicados e abalizados estudiosos. Deparar-se com 
indagação desse tipo em concurso não é exatamente o que se espera, mas faz parte do 
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processo avaliatório, e longe está de ensejar a incursão de pessoas estranhas ao grupo 
encarregado da condução do certame. 
Na jurisprudência busca a apelante respaldo à sua pretensão de reforma do julgado, 
citando precedentes. 
Acrescento os seguintes, emanados do eg. Superior Tribunal de Justiça: 
"Recurso ordinário em mandado de segurança. 
Não cabe ao Juiz ou Tribunal, no exercício de jurisdição, entrar em controvérsia com 
bancas examinadoras quanto ao acerto ou desacerto de seus critérios na formulação das 
questões e perguntas de provas de conhecimento e na avaliação das respostas. 
Precedentes do STF, do ex-TFR e do STJ. 
Recurso ordinário a que se nega provimento". 
(ROMS 638-PR, Rel. Min. José de Jesus Filho, j. em 15.12.93, DJ de 28.02.94). 
"Administrativo. Auditor-Fiscal do Tesouro Nacional (Edital ESAF/CRS/DPMF/nº 35/84). 
Concurso público. Forma, critérios e conteúdo dos quesitos. Competência da banca 
examinadora. Alcance da apreciação judicial. 
1. Em tema de concurso público de provas, é cediço que o Poder Judiciário, aprisionado à 
verificação da legalidade, não deve substituir os examinadores quanto aos objetivos, 
fontes e bases de avaliação das questões. As comissões examinadoras organizam e 
avaliam as provas com discricionariedade técnica. 
2. Edital escoimado de ilegalidade.  
3. Recurso improvido". 
(Resp 11.211-PE, Rel. Min. Mílton Luiz Pereira, j. em 31.08.94, DJ de 26.09.94). 
Veja-se, ainda, a ementa de julgado do extinto Tribunal Federal de Recursos: 
"Administrativo. Concurso público. 
A avaliação ou correção de provas, bem como a atribuição de notas, é incumbência 
exclusiva da banca examinadora, para esse fim constituída. Descabe ao Judiciário o 
exame de tais critérios, incumbindo-lhe, tão-só, apreciar a legalidade do processamento 
do concurso. Precedentes deste Tribunal. Sentença que se confirma". 
(AMS 97817-RJ, Rel. Min. Hélio Pinheiro, j. em 24.02.84, DJ de 29.03.84). 
Confira-se, por fim, a da AMS 7642-RJ/TRF-2ª Região, Rel. Juíza Tânia Heine, j. em 
29.04.91, DJ de 21.05.91: 
"Administrativo. Processo seletivo. Anulação de questões. 
I - Através da via judicial é possível a verificação de obediência a formalidades essenciais 
e aos limites impostos pelo edital, em processo seletivo para opção pela clientela geral de 
Procurador Autárquico. 
II - Descabe, entretanto, examinar o mérito do critério de correção, considerando como 
correta outra resposta que não aquela adotada pela banca examinadora. 
III - A anulação de questões altera a classificação do concurso e os demais candidatos 
são litisconsortes passivos necessários. 
IV - Recurso improvido". 
Esta Turma, aliás, já teve a oportunidade de se manifestar sobre a matéria, a exemplo do 
julgamento proferido nas AC 152454/CE e 152238/CE, por mim relatadas, em 25.02.1999. 
Da primeira, transcrevo sua ementa: 
"Processual Civil e Administrativo. Concurso para o cargo de Fiscal do Trabalho. 
Judiciário - âmbito de atuação. 
- A avaliação ou correção de provas, bem como a atribuição de notas, é incumbência 
exclusiva da banca examinadora, para esse fim constituída. 
- A jurisprudência tem entendido que somente cabe a intervenção do Judiciário nos casos 
em que flagrante ilegalidade decorre da utilização de critérios de absurda 
incompatibilidade lógica.  
- Precedentes desta Turma. 
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- Apelação e remessa oficial providas". 
Ratificando os fundamentos acima expendidos, dou provimento à apelação e à remessa 
oficial, condenando a demandante em custas e honorários advocatícios à base de 10% 
sobre o valor da causa, devidamente atualizado. 
É como voto. 

APELAÇÃO CÍVEL N. 176.192 - SE 
Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: UNIÃO FEDERAL 
Apelada: KÁTIA BONFIM TEIXEIRA TRINDADE 
Advogados: DRS. DANIEL FABRÍCIO COSTA JÚNIOR E OUTROS (APDA.) 

EMENTA: 
Constitucional e Administrativo. Concurso público. Fixação de prazo de validade de 45 
dias. Burla à sistemática prevista nos incisos III e IV do art. 37 da Constituição Federal. 
Princípio da moralidade afetado ante a possibilidade de despesas desnecessárias com a 
realização de sucessivos certames e da facilitação de métodos personalistas de seleção. 
Apelação e remessa improvidas.  

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e examinados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide 
a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, rejeitar as 
preliminares e, no mérito, negar provimento à apelação e à remessa, nos termos do voto 
do Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 14 de setembro de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: A apelante impugna sentença do MM. Juiz 
Federal da 1ª Vara de Sergipe, Dr. Ricardo César Mandarino Barreto, que julgou 
parcialmente procedente ação de rito sumário, para proibir a União de nomear qualquer 
outro novo concursado para o cargo de Médico do Trabalho com preterição do direito de 
preferência da autora, observada sua classificação no concurso previsto no Edital de nº 1, 
pelo prazo de dois anos, não podendo realizar outro concurso no período. Alega, em 
resumo, nulidade decorrente da não citação dos candidatos classificados entre o 53º e o 
67º lugares, porque seriam surpreendidos com a chamada da promovente, que obtivera 
classificação inferior, e de ser a sentença ultra petita. No mérito, sustenta que a fixação de 
prazos curtos de validade de concursos públicos não colide com o texto constitucional. 
Contra-razões pelo improvimento. 
Dispensei revisão por se tratar de matéria predominantemente de direito. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): Os candidatos aprovados em melhor 
classificação que a autora não poderiam ser prejudicados, muito pelo contrário, pela 
sentença, porque esta simplesmente determina a proibição de que se realize novo 
concurso, no prazo de dois anos, sem que antes se observe a nomeação dos 
classificados, pela ordem, no certame recente. 
O pedido está assim expresso:  
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"1 - A concessão de tutela antecipada, com fundamento no art. 273 do CPC, a fim de que 
a ré proceda a sua imediata nomeação, tomando todas as medidas administrativas 
pertinentes para tanto, sem prejuízos funcionais para a postulante, ou, alternativamente, 
seja proibida a nomeação de qualquer outro novo concursado com preterição do direito de 
preferência da demandante; 
......................................................... 
5 - ao final, mediante sentença, seja reconhecido o direito de a autora ser investida e 
nomeada no cargo de Médico do Trabalho, a fim de que esta assuma em caráter definitivo 
a titularidade do cargo, sem qualquer prejuízo funcional".  
Foi postulada, portanto, alternativamente, a tutela (antecipada), no sentido da proibição de 
realização de novo concurso, sem que antes nomeados os candidatos aprovados. Não 
importa que a autora deixasse de explicitar tal formulação na parte final do pedido, até 
porque, logicamente, a sua pretensão principal se dirigia à investidura no cargo. 
Rejeito, pois, as preliminares. 
A fixação de prazos curtos (no caso, apenas 45 dias) de validade de concursos públicos 
malfere o princípio da moralidade administrativa, na medida em que implica em despesas 
necessárias para a Administração e possibilita a distorção do certame, permitindo a 
adoção de critérios pessoais de seleção pelo administrador (sempre que os candidatos 
preferidos não forem aprovados ou não obtiverem boa classificação, espera-se 45 dias e 
abre-se novo concurso, até que os objetivos personalistas sejam alcançados). 
Note-se que ao art. 37, III, da Constituição Federal, ao estabelecer o prazo de até dois 
anos para a validade do concurso público, prevê, em seguida, a prorrogação por igual 
período, e, no inciso seguinte, estabelece a prioridade dos concursados para nomeação, 
enquanto durar o prazo fixado no edital. 
Configura burla ao sistema constitucional, interpretado em conjunto, fixar um período 
curtíssimo que enseje a superposição de concursos sem o aproveitamento dos 
aprovados, por um lapso razoável. 
Por tais razões, nego provimento ao apelo e à remessa oficial. 

APELAÇÃO CÍVEL N. 181.435 - PE 
Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: UNIÃO FEDERAL 
Apelados: MARIA NAIR RIBEIRO BARBOSA DA SILVA E OUTROS 
Advogados: DRS. FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA VITÓRIO E OUTRO (APDOS.) 

EMENTA: 
Administrativo. Gratificação Judiciária. Decreto-lei nº 2.173/84. Restabelecimento. 
Impossibilidade. Incorporação. Lei nº 7.923/89. Isonomia. Inocorrência. Preliminar de 
impossibilidade jurídica do pedido rejeitada. Sentença que se reforma quanto ao mérito. 
1. A Gratificação Judiciária, instituída pelo Decreto-lei nº 2.173/84, foi absorvida pelo 
vencimento básico dos servidores do Poder Judiciário da União, de acordo com a Lei nº 
7.923/89, não sendo possível o seu restabelecimento como parcela autônoma.  
2. A isonomia pressupõe tratamento igual para situações iguais, daí não ser razoável 
tentar-se aplicar o princípio constitucional entre servidores efetivos e ocupantes de cargo 
em comissão de direção e assessoramento superior.  
3. Precedentes (3ª Turma, TRF/5ª Região, AC nº 77.153-PE, Rel. Juiz Ridalvo Costa, julg. 
09.05.96, unân.; 5ª Turma, STJ, REsp nº 142.090-PE, Rel. Min. José Dantas, julg. 
20.08.98, unân. e Resp nº 150.698-PB, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, julg. 18.03.99, 
unân.). 
4. Apelação e remessa providas. 
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ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à 
unanimidade, rejeitar a preliminar e dar 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, 30 de setembro de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: O caso é de ação ordinária ajuizada por Maria Nair 
Ribeiro Barbosa da Silva e outros contra a União Federal, visando ao pagamento da 
Gratificação Judiciária, instituída pelo Decreto-lei nº 2.173/84, desde a edição da Lei nº 
7.757, de 24.04.84, quando foi suprimida, até o advento da Lei nº 9.421/96, no percentual 
equivalente a 80% (oitenta por cento) do salário-base, incidindo sobre todas as verbas 
legais. 
A MM. Juíza Federal Substituta da 10ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco julgou 
procedente o pedido, sob o entendimento de que a gratificação requerida não fora 
absorvida pelas Leis nºs 7.961 e 7.923/89, devendo ser paga considerando o período de 
julho de 1991 até o dia 24.12.96. 
Condenou, ainda, a ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o 
valor da causa.  
Sentença submetida ao duplo grau de jurisdição. 
Inconformada recorre a ré, renovando a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido e, 
no mérito, em suma, que a gratificação judiciária fora absorvida pela nova remuneração 
estabelecida na Lei nº 7.923/89 
Com as contra-razões, vieram-me os autos, conclusos por distribuição. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Examino a preliminar de impossibilidade 
jurídica e vejo que a mesma não procede. 
Com efeito, a formulação de pedido visando ao reconhecimento do direito à percepção de 
Gratificação Judiciária, prevista em lei, não é - de modo abstrato - tolhida pelo 
ordenamento jurídico, motivo pelo qual não é razoável impedir o exame de mérito desse 
alegado direito pelo Poder Judiciário. 
Rejeito a preliminar.  
Discute-se nestes autos a percepção da Gratificação Judiciária pelos servidores públicos 
efetivos do Poder Judiciário da União. 
O Decreto-lei nº 2.173, de 19 de novembro de 1984, estabeleceu a denominada 
Gratificação Judiciária, na forma seguinte: 
"Art. 1º - Fica alterado o Anexo I do Decreto-lei nº 1.341, de 22 de agosto de 1974, na 
forma do anexo a este Decreto-lei. 
Art. 2º - Somente se concederá a Gratificação aos funcionários no efetivo exercício dos 
respectivos cargos. 
Parágrafo único - Considerar-se-ão como de efetivo exercício, para os fins deste artigo, 
exclusivamente, os afastamentos em virtude de: 
a) férias; 
b) casamento; 
c) luto; 
d) licenças para tratamento de saúde, à gestante ou em decorrência de acidente em 
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serviço; 
e) licença especial; 
f) deslocamento em objeto do serviço; 
g) requisição para órgãos integrantes da Presidência da República.  
h) Investidura, na Administração Direta e Autárquica da União ou do Distrito Federal, em 
cargos em comissão ou Função de Confiança do Grupo Direção e Assessoramento 
Superiores (DAS-100 e LT-DAS-100), de funções de nível superior do Grupo Direção e 
Assistência Intermediária (DAI-110)". 
A Lei nº 7.757, de 24 de abril de 1989 (publicada no DOU de 25.04.89), instituiu 
Gratificação Extraordinária aos servidores do Tribunal Federal de Recursos e da Justiça 
Federal de Primeira Instância, como se vê do seu art. 1º: 
"Fica instituída uma Gratificação Extraordinária a ser atribuída aos servidores do Tribunal 
Federal de Recursos e da Justiça Federal de Primeira Instância, até o limite de 170% 
(cento e setenta por cento), calculado sobre os valores das referências finais dos níveis 
médio e superior das respectivas Categorias Funcionais, segundo o critério a ser fixado 
em Resolução do Presidente do Tribunal Federal de Recursos e do Conselho da Justiça 
Federal". 
Por sua vez, a Lei nº 7.923, de 12 de dezembro de 1989, que concedeu reajustamento de 
vencimentos aos servidores civis e militares do Poder Executivo, preconizou: 
"Art. 2º..................... 
§ 2º. A partir de 1º de novembro de 1989, ficam absorvidas pelas remunerações 
constantes das Tabelas anexas a esta Lei as gratificações, auxílios, abonos, adicionais, 
indenizações e quaisquer outras retribuições que estiverem sendo percebidas pelos 
servidores alcançados por este artigo". 
A Lei nº 7.961, de 21 de dezembro de 1989, estendeu aos servidores do Poder Judiciário 
os efeitos da Lei retromencionada, como se vê do seu art. 6º, in verbis: 
"São estendidas aos servidores dos órgãos do Poder Judiciário, da União, do Distrito 
Federal e Territórios, do Ministério Público da União e do Tribunal de Contas da União, no 
que couber, as disposições dos artigos 1º, 2º, 6º e 8º da Lei nº 7.293, de 12 de dezembro 
de 1989, mantidas as gratificações de que tratam o artigo 1º da Lei nº 7.753, de 14 de 
abril de 1989, o artigo 1º da Lei nº 7.756, de 24 de abril de 1989, o artigo 1º da Lei nº 
7.757, de 24 de abril de 1989, o artigo 1º da Lei nº 7.758, de 24 de abril de 1989, o artigo 
1º da Lei nº 7.759, de 24 de abril de 1989, o artigo 1º da Lei nº 7.760, de 24 de abril de 
1989, o artigo 1º da Lei nº 7.761, de 24 de abril de 1989 e o artigo 1º da Lei nº 7.861, de 
27 de outubro de 1989". 
Tenho presente que esta eg. Terceira Turma já se manifestou sobre matéria idêntica à 
que ora é posta em julgamento, conforme ementa a seguir transcrita: 
"Administrativo. Gratificação Judiciária. Restabelecimento. Improcedência. 
A Gratificação Judiciária foi absorvida pelo vencimento básico dos servidores do Poder 
Judiciário da União, o que torna inviável o seu restabelecimento na forma de parcela 
autônoma.  
Não há que se falar em tratamento isonômico entre servidores efetivos e ocupantes de 
cargo em comissão de Direção e Assessoramento Superiores (DAS)". 
(AC nº 77.153-PE, Rel. Juiz Ridalvo Costa, julg. 09.05.96, unân.). 
Merece destaque o fato de que a decisão suso mencionada foi mantida pela eg. Quinta 
Turma do STJ: 
"Administrativo. Servidor público. Gratificação incorporada. 
- Restabelecimento. Carência do alegado direito adquirido a ver restabelecida como 
parcela autônoma gratificação absorvida pelo vencimento básico por força de lei". 
(Resp nº 142.090-PE, Rel. Min. José Dantas, julg. 20.08.98, unân.). 
No seu bem-lançado voto, o Ministro José Dantas, para não conhecer do recurso, fez 
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profundas considerações sobre o mérito da causa, transcrevendo o parecer da ilustre 
Subprocuradora-Geral da República, Gilda Pereira, que, por sua vez, assentava as 
premissas de sua manifestação no voto do em. Juiz Ridalvo Costa, nos seguintes termos: 
"................................................ 
Tenho que para se conceder tratamento isonômico, há de se perquirir, impreterivelmente, 
a identidade das atribuições funcionais das categorias envolvidas. Assim procedendo, 
verifico que os apelantes são ocupantes de cargos das mais variadas categorias, não 
havendo motivo para equipará-los aos servidores no exercício de cargos de direção". 
Doutra parte, a mesma Turma daquele eg. Tribunal Superior deu provimento ao Recurso 
Especial nº 150.698-PB, interposto pela União, consoante a seguinte ementa: 
"Recurso especial. Administrativo. Gratificação Judiciária. DL 2.173/84. Restabelecimento. 
Impossibilidade. Incorporação. Lei 7.923/89. 
Conforme precedente desta Corte, descabe ver restabelecida parcela que, por força de 
lei, tenha sido absorvida aos vencimentos". (Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, julg. 
18.03.99). 
Referido julgamento modificou a decisão da eg. 2ª Turma deste TRF, que entendia 
descaracterizada a hipótese de absorção da gratificação pelo vencimento básico dos 
servidores. 
Estou convencido de que a Gratificação Judiciária, instituída pelo Decreto-lei nº 2.173/84, 
foi absorvida pelo vencimento básico dos servidores do Poder Judiciário da União, de 
acordo com a Lei nº 7.923/89, não sendo possível o seu restabelecimento como parcela 
autônoma.  
Com efeito, a Lei nº 7.923/89 dispõe: 
"Art. 2º. Omissis. 
§ 1º. Omissis. 
§ 2º. A partir de 1º de novembro de 1989, ficam absorvidas pelas remunerações 
constantes das Tabelas anexas a esta Lei as gratificações, auxílios, abonos, adicionais, 
indenizações e quaisquer outras retribuições que estiverem sendo percebidas pelos 
servidores alcançados por este artigo". 
Por outro lado, a isonomia pressupõe tratamento igual para situações iguais, daí não ser 
razoável tentar-se aplicar o princípio constitucional entre servidores efetivos e ocupantes 
de cargo em comissão de Direção e Assessoramento Superior. 
Assim, não vejo como reconhecer o alegado direito dos autores de continuarem 
recebendo a Gratificação Judiciária do Decreto-lei 2.173. 
Com essas considerações, dou provimento à apelação e à remessa. Inverto os ônus da 
sucumbência. 
É como voto. 

APELAÇÃO CÍVEL N. 182.844 - CE 
Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: MAURO CEZAR REZENDE PEIXOTO 
Apelada: UNIÃO 
Advogado: DR. JOSÉ ARMANDO DA COSTA (APTE.) 

EMENTA:  
Administrativo. Reintegração de agente de Polícia Federal. Sentença criminal absolutória 
com base no art. 386, III, CPB. Súmula n.º 18 do STF. Aplicação da penalidade 
administrativa. Possibilidade. Inquérito administrativo. Validade. Motivação do ato 
demissionário. Ocorrência. Existência das residuais transgressões disciplinares. 
1. Fundando-se a absolvição do autor na esfera criminal no art. 386, III, CPP, afastada, 
pois, a força da coisa julgada criminal a inibir o prequestionamento sobre o fato e a autoria 
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de faltas residuais administrativas com força de aplicação da pena administrativa (Súmula 
nº 18, STF). 
2. Comprovado que o autor cometeu as transgressões funcionais, objeto de apuração do 
processo, incisos XI e XLVIII, art. 364, do Decreto nº 59.310/66, acha-se amplamente 
justificada a demissão, baseada no art. 383, inciso X, do Decreto n.º 59.310/66. 
3. Apelação desprovida. 

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, 1º de fevereiro de 2000 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator  

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Mauro Cezar Rezende Peixoto apela da 
sentença de fls. 856 a 896, da lavra do MM. Juiz Federal Agapito Machado, da 4ª Vara - 
CE, proferida na ação ordinária, onde objetiva seja decretada a nulidade do ato 
demissório constituído contra si e a sua consectária reintegração no cargo de Agente da 
Polícia Federal.  
A douta sentença monocrática julgou improcedentes tais pedidos, condenando o 
demandante em custas processuais e honorários advocatícios.  
Em suas razões de apelo o suplicante afirma que, embora as provas existentes nos autos 
revelem que o processo administrativo disciplinar desenvolveu-se com regularidade 
formal, "a carga probatória pelo mesmo produzida jamais poderia ensejar a edição do ato 
disciplinar capital (demissão) do apelante".  
Contra-razões.  
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Objetiva-se, na presente causa, seja 
decretada a nulidade do ato demissório constituído contra o ora apelante e a sua 
consectária reintegração no cargo de Agente da Polícia Federal. 
O MM. Juiz monocrático julgou improcedentes tais pedidos, condenando o demandante 
em custas processuais e honorários advocatícios, vez que a sentença criminal que 
absolve o funcionário público do crime funcional só interfere na instância administrativa 
quando nega a autoria ou os fatos (art. 126 da Lei 8.122/90 e Súmula 18 do STF), o que 
não ocorreu na hipótese.  
De uma leitura da sentença criminal, cujo processo se originou, exatamente, dos atos 
encontrados como ilícitos administrativos praticados pelo apelante, por primeiro se verifica 
que sua absolvição na esfera penal se deu com base no inc. III do art. 386 do CPPB, ou 
seja, por entender-se em tal decisum que o fato contido na denúncia e imputado ao réu 
em tal ação penal não se constituía crime. 
O Código Civil Brasileiro, ao cuidar das obrigações por atos ilícitos e ao estabelecer em 
seu art. 1.525 que a responsabilidade civil é independente da criminal, consagra, ipsis 
litteris: "Não se poderá, porém, questionar mais sobre a existência do fato, ou quem seja o 
seu autor, quando estas questões se acharem decididas no crime". Vale dizer, as 
decisões criminais nascidas de atos ilícitos civis (ou, mais propriamente, não criminais, 
incluindo-se entre elas o ilícito administrativo), e que se reflitam na conduta penal do 
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agente, farão coisa julgada para o juízo cível desde que a absolvição do réu tenha se 
dado com base no art. 386, incisos I, II e IV do CPPB, ou seja, em razão da inexistência 
do fato, quer tenha se chegado a tal conclusão via positiva, qual seja, tenha restado 
provada a inexistência daquele fato, ou via negativa, ou ainda, não exista prova de ter 
sido o réu autor do ato ilícito, vez que, já no juízo penal se resolveram questões atinentes 
à própria existência do fato (materialidade do ato delituoso penal) ou de sua autoria, 
matérias estas que, nos precisos termos do art. 1.525, não hão de ser questionadas no 
juízo não criminal se já resolvidas naquele juízo. 
Sobre o reflexo na esfera não criminal de sentença criminal que tenha caminhado pela 
absolvição do réu em razão de não identificar crime na conduta do agente, por não 
constituir o fato infração penal, embora provados restem não só a existência do mesmo, 
mas, e igualmente, que o réu foi o autor de tal conduta, já me posicionei em voto-vista 
prolatado na Ação Rescisória nº 1634-PB, do qual destaco: 
"No tocante à autonomia das instâncias administrativas, civil e penal, como é notório, esta 
autonomia encontra-se limitada pela própria idéia de antijuridicidade, em seu sentido 
genérico, que não se confunde com a antijuridicidade penal, reflexo daquela. Com efeito, 
atua a norma jurídica, diferentemente das demais normas éticas, através da 
coercitividade, ou seja, da previsão abstrata de sanções, a permitirem a aplicação da 
violência lícita, via de regra por parte do Estado. Ora, no momento em que o Código Civil 
estabelece, em seu art. 1.525, acima transcrito, que não se poderá, na instância civil, 
"mais questionar sobre a existência do fato, ou quem seja seu autor, quando estas 
questões se acharem decididas no crime" e o Estatuto dos Servidores Públicos, por seu 
turno, dispõe, em seu art. 126, também acima transcrito, que "a responsabilidade 
administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a 
existência do fato ou de sua autoria", inegável se me apresenta que absolvido o réu na 
instância penal em face de "estar provada a inexistência do fato" - art. 386, inciso I, do 
CPP - ou "não haver prova da existência do fato" - art. 386, inciso II, do mesmo CPP, sua 
absolvição se deu tanto em um quanto no outro caso, em razão da existência do fato 
ilícito-penal atribuído ao autor não ter sido identificada nos autos que correram no juízo 
penal e, assim, decidida tal questão no juízo penal (quer por encontrar-se a inexistência 
do fato ou por não haver prova de sua existência), não se poderá na instância civil mais 
se questionar sobre a mesma, como na instância administrativa se faz presente a 
hipótese do art. 126 do Estatuto dos Servidores Públicos Civis, por cujo comando restará 
afastada, no caso, a responsabilidade administrativa do servidor". 
O Mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra intitulada Direito Administrativo Brasileiro, 
21ª ed., ao tratar da ação regressiva, já afirmava:  
"Havendo julgamento penal, podem ocorrer quatro hipóteses, a saber: 1ª) condenação 
criminal do servidor; 2ª) absolvição pela negativa da autoria ou do fato; 3ª) absolvição por 
ausência de culpabilidade penal; 4ª) absolvição por insuficiência de provas ou por outros 
motivos..." E explicita: "Na terceira hipótese a absolvição criminal não produz efeito algum 
nos processos civil e administrativo. Embora o réu seja absolvido no processo criminal, a 
Administração pode mover-lhe ação regressiva de indenização e perquirir, ainda, sua 
culpa administrativa, para efeito de punição funcional. E a razão é esta: o ilícito penal é 
mais que o ilícito civil e o ilícito administrativo. A sentença criminal que absolve um réu por 
ausência de culpabilidade criminal apenas declara que não há ilícito penal a punir. Mas tal 
declaração não afasta a possibilidade da existência de ilícito civil no ato do servidor, o que 
poderá ser apurado e declarado na ação ordinária de indenização que lhe for movida. Por 
igual, essa absolvição penal não impede que a Administração apure em processo interno 
a existência de ilícito administrativo e, em conseqüência, aplique-lhe a pena disciplinar 
correspondente. Desde que o ilícito civil e o administrativo correspondem a um minus em 
relação ao ilícito penal, podem existir aqueles sem que exista este, mas não pode existir 
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este (penal) sem que existam aqueles (civil e administrativo)." (Grifei). 
Tendo-se, no caso concreto, que o réu foi absolvido na esfera penal com fulcro no inciso 
III do art. 386 do CPPB, vez que o MM. Juiz monocrático fez ver, às fls. 722, que: não 
havia "nos autos qualquer prova de prática pelo acusado Mauro Rezende Peixoto Filho, 
com os dois outros que já afastei do envolvimento com os fatos aqui apurados, de atos 
que possam ser tipificados criminalmente, quer como incursos no art. 316 de nosso 
Código Penal vigente (crime de concussão), quer com outro tipo penal", apresenta-se 
perfeitamente cabível, na hipótese, a aplicação da Súmula 18 do e. STF, por cuja dicção 
aquela Corte Constitucional assim se posicionou:  
Súmula 18 - "Pela falta residual, não compreendida na absolvição pelo juízo criminal, é 
admissível a punição administrativa do servidor público". 
No intuito de apurar-se possível falta administrativa, foi instaurado processo disciplinar de 
nº 02/92-SD/CRJ/SR/DPF/PE, que resultou no parecer de fls. 71, onde foi proposta a 
aplicação da pena administrativa máxima - demissão. É que, a conduta atribuída ao ora 
apelante foi enquadrada nas transgressões disciplinares tipificadas nos incisos VIII, XI e 
XLVIII do art. 364 do Decreto nº 59.310/66. 
Ressalto, inicialmente, a plena vigência da Lei 4.878/65, regulamentada pelo Decreto n.º 
59.130/66, acima referido, mesmo após a edição da Lei 8.112/90. Isto porque, naquele 
comando normativo - Lei 4.878/65 (lei especial), encontram-se definidas as atribuições e 
as responsabilidades, peculiares e inerentes ao exercício do cargo de policial federal, não 
havendo que falar em revogação de tal lei especial por lei geral - Lei 8.112/90, mas sim, 
de uma coexistência harmônica.  
Note-se que o ato demissório que se objetiva anular foi resultado de processo 
administrativo disciplinar sob o qual o demandante não afirma existir qualquer vício 
formal, mas sim, ausência de motivo fático embasador de sua legalidade. 
Constata-se, realmente, que o ato ora impugnado reveste-se das formalidades de lei.  
Assim, pois, passo a uma análise, mais detida, quanto aos fundamentos ensejadores da 
pena administrativa capital (demissão) que recaiu sobre o ora apelante. 
Os ilícitos administrativos apontados ao suplicante encontram-se tipificados nos incisos 
VIII, XI e XLVIII do art. 364 do Decreto nº 59.310/66. 
Art. 364 - São transgressões disciplinares:  
(omissis) 
VIII - praticar ato que importe em escândalo ou que concorra para comprometer a função 
policial; 
(omissis) 
XI - cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o 
desempenho de encargo que lhe competir ou aos seus subordinados; 
(omissis) 
XLVIII - prevalecer-se, abusivamente, da condição de funcionário policial. 
Questionando-se, in casu, a legalidade da imputação da pena máxima ao ora apelado, 
necessário se faz verificar se os tipos acima referidos se enquadram entre as condutas 
ensejadoras da pena de demissão presentes no art. 383 do Decreto 59.310/66. 
Note-se que o referido art. 383, em seu inciso X, assim dispõe: 
"Art. 383 - A pena de demissão será aplicada quando se caracterizar: 
(omissis) 
X - transgressão dos itens IV, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XXVIII, XXXVI, XXXVIII, XL, 
XLIII, XLIV, XLV, XLVIII, L, LI, LII, LIII, LV, LVIII, LXI e LXII do art. 134 deste 
Regulamento". (Grifei). 
Passo a analisar o teor dos motivos fáticos que deram suporte às transgressões 
ensejadoras da pena de demissão, ou seja, itens XI e XLVIII. 
No que diz respeito ao item XI - cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos 
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previstos em lei, o desempenho de encargo que lhe competir ou aos seus subordinados - 
transcrevo declarações de Suzan Bezerra Dantas e Sônia Maria Veloso da Silva 
prestadas na Delegacia de Boa Viagem (fls.255 e 258, respectivamente), no 
Departamento de Polícia Federal (fls. 273) e na 4.ª Vara da Justiça Federal/PE (fls.623), 
que elucidam o efetivo comportamento desempenhado pelo ora apelante: 
"Que, na última sexta-feira, 08 do corrente mês e ano, por volta das 18:00 horas, Sônia 
entrou em sua sala, acompanhada por dois homens que se identificavam como policiais 
federais, perguntando por Luiz e Hamilton...". (Depoimento de Suzan). 
"...que foi procurada no escritório daquela empresa, nesta capital, por dois rapazes que se 
diziam policiais federais". (Depoimento na 4.ª Vara da Justiça Federal/PE). 
Provada está a conduta exercida pelo Agente Mauro Rezende, uma vez que o próprio 
estava coordenando tal "operação", conforme se verifica através dos depoimentos 
prestados ao Departamento de Polícia Federal por Suzan (fls. 294) e Sônia (fls. 273), in 
verbis: 
"Tendo então os dois repetido o prazo de até meia-noite, dando o telefone 424-1444 para 
contato que só poderia ser feito com o Agente Silveira, que estava encabeçando aquela 
operação e que estaria até meia-noite no aguardo, tendo então se retirado do local"; 
(grifei). 
Este também fora o entendimento da Comissão que serviu para fundamentar o seu 
relatório: 
"Comportamento estranho de um policial com experiência de nove anos de trabalho, em 
ter sido acompanhado de um informante que sequer conhecia pessoalmente, para 
realização de diligências in loco, sem solicitar apoio de outro policial"; (fls. 59). 
"Com relação ao teor do interrogatório do Agente Mauro, a Comissão pôde auferir que o 
mesmo tinha conhecimento das normas que norteiam o DPF, no que diz respeito à 
realização de diligências. Confirmou sua ida, juntamente com o informante, até os 
escritórios da HLT, no dia 08.05.92, onde aquela pessoa identificou-se na sua presença 
como policial federal, passando a agir nessa qualidade, vindo a ameaçar e tratar 
asperamente uma daquelas funcionárias daquela firma..." 
E, ao final, concluiu a Comissão de Inquérito, em seu relatório, fls. 59: 
"É fato notório para a sociedade e muito mais para quem integra o aparelho policial que 
grande parte dos delitos são elucidados com auxílio de informações, muitas das vezes 
anônimas, e outras motivadas por diversos fatores, porém, o que não é comum e até 
mesmo inadmissível, é a participação direta e efetiva de informantes nas diligências 
policiais, como se policiais fossem, não podendo esta Comissão aceitar os argumentos 
contrários a este pensamento, aduzidos pela defesa". (Grifei). 
Com relação aos fatos que motivaram a transgressão contida no inciso XLVIII do art. 364 
do Decreto n.º 59.310, de 27.09.66, ou seja, "prevalecer-se, abusivamente, da condição 
de funcionário policial", é esclarecedora a lição do Dr. Sebastião José Lessa no seguinte 
texto, mencionada no Parecer nº 079/93 que integra os autos às fls. 76: 
"Em verdade, o prevalecer-se abusivamente no exercício da função, pede, a nosso ver, 
como elemento subjetivo do tipo, a demonstração inequívoca do dolo, ou seja, a vontade 
livre e consciente de auferir alguma vantagem indevida ou a satisfação de interesse ou 
sentimento pessoal ..." (Fls. 76). 
Entendo ter sido abusivo o comportamento do Agente da Polícia Federal, Mauro 
Rezende, ao identificar-se falsamente com o codinome Silveira, numa ação ostensiva, 
usando indevidamente o nome da Polícia Federal, uma vez que não estava autorizado, 
como também, com base em depoimentos prestados pelas funcionárias da empresa HLT, 
dando-lhe prazo para atendimento de sua pretensão, utilizando-se, para tanto, de sua 
condição de policial federal. 
Firmo meu convencimento apoiado em declarações como as de Sônia Maria Veloso da 
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Silva, prestadas à Secretaria da Segurança Pública (fls. 258/261), cujo teor passo a 
transcrever: 
"que, na última sexta-feira, 08 do corrente mês e ano, por volta das 18:00 horas, a 
depoente se encontrava no interior do escritório onde trabalha ..., quando repentinamente 
adentraram na sua sala de trabalho dois homens desconhecidos seus, os quais, após 
expulsarem duas outras funcionárias, Valéria Vanda Barbosa e Renata, identificaram-se 
como sendo policiais federais e que queriam 'ter um particular' com a depoente; que, na 
oportunidade, os dois homens, supostos policiais federais, perguntaram à depoente onde 
encontrariam o Luiz e o Hamilton, pois teriam informações de que ambos se achavam em 
Recife; ... que, nesse momento, os dois policiais ora tratados deram um prazo até às 
24:00 daquele dia para que a depoente ajudasse a localizar os diretores em tela; ... que, 
somente após muita insistência por parte da depoente, é que o outro policial identificou-se 
como sendo Paulo, e que o motivo da procura dos pré-falados diretores era 'um acerto de 
contas, caso contrário, iriam estourar tudo', acrescentando que, não os encontrando, 
levariam a depoente ou sua colega Suzan; que, após a saída dos dois policiais federais, a 
depoente, apavorada com as ameaças sofridas, cuidou de comunicar o ocorrido ao Sr. 
Lúcio Costa..." (Grifei). 
Note-se, portanto, que, em razão de não terem obtido informações precisas a respeito do 
paradeiro dos diretores, para efetuarem o "acerto", passaram a ameaçar ditas 
funcionárias, impondo-lhes o prazo de 24 horas para a localização dos referidos diretores, 
sob ameaça de prisão ou seqüestro. 
No mesmo sentido, menciona o Parecer nº 079/93-DID/CCJ, referente ao Processo 
Disciplinar nº 02/92-SR/DPF/PE, em seu item 12 (fls. 77): 
"12. De outra forma, a indiciação de Mauro César Rezende Peixoto no inciso XLVIII do 
art. 364 do Decreto 59.310/66, pelos atos descritos no relatório, item 4 do título "DO 
DESPACHO DE INSTRUÇÃO E INDICAÇÃO" - fls. 387, está em perfeita sintonia com 
aquele entendimento esposado pela Administração do DPF, pois o acusado não só exigiu 
como auferiu vantagens em decorrência dos atos das vítimas escolhidas que redundaram 
na Polícia Civil". 
Ademais, é de grande relevância ressaltar que são deveres do policial federal executar 
atividades necessárias à prevenção e repressão de infrações penais, despertando no 
cidadão comum o sentimento de segurança e proteção ante a figura de um policial e não 
provocar o medo, como foi o caso, a ponto de mobilizar as funcionárias da empresa HLT, 
diante das ameaças dos supostos Agentes Federais, no intuito de se sentirem protegidas, 
a deslocarem-se, provisoriamente, para o hotel Fator Palace, em Boa Viagem, 
permanecendo lá até o domingo, dia 10 do corrente mês e ano, sendo escoltadas por 
membros da Polícia Civil Estadual (fls. 260). 
Como vimos, exaustivamente, as provas existentes nos autos revelam que o processo 
administrativo disciplinar desenvolveu-se com regularidade formal, como também é 
regular sua carga probatória que ensejou a edição do ato disciplinar capital (demissão) do 
apelante, uma vez que o mesmo atentou contra os princípios básicos que norteiam a 
conduta de um policial federal, não sendo pois de encontrar-se tal inquérito perfeito tão-só 
em sua forma como, igualmente, rico em conteúdo. 
Assim, evidenciando-se que as condutas imputadas ao ora apelante encontram-se dentre 
as hipóteses que autorizam a aplicação da pena capital - demissão, não há como falar-se 
em nulidade do ato demissório por ausência de motivo fático embasador de sua 
legalidade. 
Inegavelmente, não sendo a hipótese de aplicação do art. nº 1.525 do CC, no que tange à 
força da coisa julgada penal a inibir a apreciação da culpa civil, por não ter a absolvição 
do réu sido com base no art. 386, I, II, IV, do CPP, cabível à hipótese a aplicação da 
Súmula n.º 18 do STF, que autoriza a punição administrativa mesmo em seu grau maior - 
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perda da função pública - com base nas faltas residuais administrativas. 
Diante do exposto, nego provimento à apelação e mantenho o inteiro teor da sentença 
monocrática.  
É como voto. 

APELAÇÃO CÍVEL N. 185.005 - AL 
Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelada: MARIA JOSÉ DA SILVA 
Advogados: DRS. MARIA DE FÁTIMA F. ALBUQUERQUE E OUTROS (APTE.) E BENÍCIO 
FERREIRA DOS SANTOS E OUTRO (APDA.) 

EMENTA:  
Previdenciário. Pensão por morte. Fórmula de cálculo. Art. 75 da Lei nº 8.213/91 (redação 
original e alteração pela Lei nº 9.032/95). Período temporal de aplicação. 
- Os critérios de concessão e cálculo dos benefícios previdenciários são regidos pela 
legislação em vigor à época em que satisfeitas as condições para a sua concessão, não 
se aplicando o novo coeficiente de cálculo do art. 75 da Lei nº 8.213/91, com a redação 
dada pela Lei nº 9.032/95, às pensões concedidas anteriormente à vigência deste último 
diploma legal.  
- A retroatividade excepcionalmente prevista no art. 144 da Lei nº 8.213/91 da forma de 
cálculo adotada pelo art. 75 da mesma norma, em sua redação original, só atinge, por 
expressa disposição legal, os benefícios de pensão por morte concedidos entre 05 de 
outubro de 1988 e 05 de abril de 1991, não produzindo, ademais, efeitos financeiros 
pretéritos. 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, dar provimento à remessa oficial, julgando prejudicada a apelação do INSS, 
nos termos do relatório e voto anexos, que passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 4 de novembro de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Trata-se de apelação interposta pelo INSS de 
sentença proferida pelo MM. Juiz Federal da 1ª Vara - AL, em ação ordinária promovida 
por Maria José da Silva, onde a autarquia previdenciária foi condenada a recalcular a 
pensão por morte da autora, a fim de que sobre referido benefício incidam as regras 
contidas no art. 75 da Lei 8.213/91, em sua redação original, e, também, a partir de 
28.04.95, já com a redação dada pela Lei nº 9.032/95. 
Em suas razões, a autarquia previdenciária sustenta que não existe amparo legal à 
pretendida aplicação retroativa da Lei nº 8.213/91. 
Foi apresentada resposta ao recurso.  
Duplo grau obrigatório (Lei nº 9.469, de 10.07.97). 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): A matéria trazida a julgamento centra-se 
no pedido de recálculo da renda mensal inicial de pensão por morte, concedida em 1977, 
na vigência de legislação previdenciária anterior à aplicação das novas regras contidas 
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nos arts. 75 e 144 da Lei nº 8.213/91, inclusive com as alterações produzidas pela Lei nº 
9.032/95. 
A regra em matéria previdenciária é de que os critérios de concessão e cálculo dos 
benefícios são regidos pela legislação em vigor à época em que satisfeitas as condições 
para a sua concessão, salvo disposição legal excepcional expressa que permita a 
aplicação de legislação posterior mais benéfica. 
Com a edição da nova Lei de Benefícios (nº 8.213, de 24.07.91), foi estabelecido novo 
coeficiente de cálculo do valor mensal da pensão por morte: 
"Art. 75. O valor da pensão por morte será: 
a) constituído de uma parcela, relativa à família, de 80% (oitenta por cento) do valor da 
aposentadoria que o segurado recebia ou a que teria direito, se estivesse aposentado na 
data do seu falecimento, mais tantas parcelas de 10% (dez por cento) do valor da mesma 
aposentadoria quantos forem os seus dependentes, até o máximo de 2 (dois);" 
Por sua vez, apesar de ter sido editada em julho de 1991, mencionada Lei de Benefícios 
estabeleceu, no caput e no parágrafo único do art. 144, a hipótese de retroação benéfica 
do critério de cálculo do art. 75 da mesma norma legal: 
"Art. 144. Até 1º de junho de 1992, todos os benefícios de prestação continuada 
concedidos pela Previdência Social, entre 5 de outubro de 1988 e 5 de abril de 1991, 
devem ter sua renda mensal inicial recalculada e reajustada, de acordo com as regras 
estabelecidas nesta lei. 
Parágrafo único. A renda mensal inicial recalculada de acordo com o disposto no caput 
deste artigo substituirá para todos os efeitos a que prevalecia até então, não sendo 
devido, entretanto, o pagamento de quaisquer diferenças decorrentes da aplicação deste 
artigo referentes às competências de outubro de 1988 a maio de 1992". 
Contudo, vê-se que aos benefícios concedidos anteriormente a outubro de 1988 não são 
aplicadas as normas de cálculo da renda mensal inicial constantes da lei previdenciária 
em sua redação original, sendo, nesse aspecto, regidos pela legislação vigente à época 
de sua concessão. 
No que concerne à alteração do critério de cálculo previsto no art. 75 da Lei nº 8.213/91 
procedida pela Lei nº 9.032/95, só tem ela aplicação às pensões por morte concedidas a 
partir da vigência deste último diploma legal, por não existir, nesse caso, exceção à regra 
de incidência normativa já exposta. 
A pensão da autora foi concedida em 05 de abril de 1977 (fls. 08), não lhe sendo possível 
o deferimento dos mencionados recálculos.  
Por tais razões, dou provimento à remessa oficial para julgar improcedente o pedido 
exordial, julgando prejudicada a apelação do INSS.  
Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios 
fixados em R$ 50,00 (cinqüenta reais), na forma do art. 20, § 4º, do CPC. 
É como voto. 

APELAÇÃO CÍVEL N. 190.834 - PE 
Relatora: A SRA. JUÍZA MARGARIDA CANTARELLI 
Apelante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Apelados: JOSÉ RICARDO CRUZ E OUTROS 
Advogados: DRS. PAULO RITT E OUTROS (APTE.) E JANECELI DA PAIXÃO PLUTARCO 
(APDOS.) 

EMENTA: 
Processual Civil e Administrativo. FGTS. Prescrição trintenária. Aplicação do IPC. 
I. Prescrição trintenária para reclamações sobre FGTS. Lei 8.036/90. 
II. Sendo índice reajustador, à época, o IPC, torna-se evidente o direito adquirido dos 
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titulares das contas vinculadas de FGTS aos cálculos de seus rendimentos com base nos 
mesmos. 
III. Apelação improvida. 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível em que são partes as acima 
mencionadas, acordam os Juízes da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região, por unanimidade, em negar provimento à apelação, nos termos do voto do 
Relator e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante 
deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 3 de fevereiro de 2000 (data do julgamento). 
JUÍZA MARGARIDA CANTARELLI - Relatora 

RELATÓRIO 
A SENHORA JUÍZA MARGARIDA CANTARELLI: Trata-se de apelação cível interposta 
contra sentença proferida pelo douto Juízo de origem, que julgou procedente o pedido, 
condenando a ré a ressarcir aos autores os expurgos inflacionários sofridos, incidentes 
sobre o saldo das contas vinculadas ao FGTS, nos índices pleiteados (IPCs).  
Apela a Caixa Econômica Federal, reiterando os argumentos trazidos em sede de 
contestação. 
Contra-razões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença vergastada. 
Peço a inclusão do feito na pauta de julgamento. 
É o relatório. 

VOTO 
A SENHORA JUÍZA MARGARIDA CANTARELLI (Relatora): Não acolho a preliminar de 
indeferimento da petição inicial levantada na apelação, sob o argumento de que haveria 
uma suposta ausência de documento essencial à propositura da ação. Para que possa 
postular o direito à correção monetária do saldo existente na conta vinculada ao FGTS, é 
suficiente que a parte demonstre ser titular da mesma, o que de fato faz ao apresentar 
cópia da CTPS devidamente anotada. À apelante cabe a obrigação de possuir em seus 
arquivos os demonstrativos contendo o percentual incidente mês a mês a título de 
atualização monetária dos saldos. 
A apelante levantou ainda preliminar de sua ilegitimidade passiva ad causam, a qual 
também não merece acolhimento. Ora, não há como se confundir ato de gestão com ato 
de aplicação; atividade de órgão de direção com atividade de órgão de execução. Aqui 
não se discute ato da competência do Ministério da Ação Social mas ato da competência 
da CEF, como executora ou aplicadora das normas pertinentes ao FGTS, mesmo que 
executando ordens de órgão diverso. Não existe litisconsórcio necessário entre o executor 
da ação e o órgão normatizador, pelo que não há que se falar em legitimidade da União 
Federal para ser parte na presente demanda. 
Quanto à preliminar de carência de ação referente ao IPC de março de 1990, trata-se de 
matéria a ser apreciada no mérito da questão, não podendo ser conhecida 
preliminarmente. 
Passando à analise do mérito, a prescrição a ser considerada no caso vertente é 
trintenária, em razão da natureza de contribuição social dos recolhimentos em tela. A Lei 
nº 8.036/90, em seu art. 23, § 5º, ressalva o privilégio da prescrição trintenária para 
reclamações sobre o FGTS. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou o 
entendimento sobre o assunto, assim decidindo: 
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"'É trintenário o prazo prescricional para a cobrança das correções dos saldos das contas 
vinculadas ao FGTS (Resp. 126958/PR, 1ª Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 
j. em 19.08.97, DJU de 22.09.97)".  
Também no mesmo sentido decidiu a 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça no 
Recurso Especial nº 128243/PR. 
Quanto aos índices a serem utilizados para a correção dos saldos das contas fundiárias, 
saliento que a Lei nº 7.730/89, revogada pela Lei nº 8.036/90, dispunha que a atualização 
monetária do FGTS seria a mesma das contas de poupança, ou seja, corrigida pelo índice 
do IPC. O art. 6º da Lei nº 7.738/89 assim dispõe: 
"Art. 6º. A partir de fevereiro de 1989, serão atualizados monetariamente pelos mesmos 
índices que forem utilizados para a atualização dos depósitos da poupança: 
I - os saldos das contas vinculadas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 
mantida a periodicidade trimestral". 
A Lei nº 8.036/90, em seu art. 13, preceitua: 
"Art. 13. Os depósitos efetuados nas contas vinculadas serão corrigidos monetariamente, 
com base nos parâmetros fixados para atualização dos depósitos de poupança, e 
capitalizarão juros de 3 % aa." 
Sendo o IPC o índice reajustador à época, torna-se evidente o direito adquirido dos 
titulares das contas vinculadas de FGTS aos cálculos de seus rendimentos com base nos 
índices apurados dos IPCs. A jurisprudência é pacífica quanto ao reconhecimento do 
direito de atualização dos valores depositados na conta vinculada do FGTS pelos índices 
da poupança. 
Diante das disposições contidas na Lei 6.899/81, a correção monetária é devida desde o 
ajuizamento da ação, sendo que, por sua vez, os juros moratórias, nos termos do art. 
1.062 da Lei Civil, devem incidir no percentual de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao 
mês, a partir da citação. 
Por sua vez, os honorários devem ser fixados nos termos do art. 20, § 3º, do Código de 
Processo Civil, dada a natureza de empresa pública ostentada pela CEF, entendimento 
este consubstanciado em pronunciamento do STJ, in Resp. 23.213-6/DF, 1ª Turma, Rel. 
Min. Humberto Gomes de Barros, j. 23.09.92, DJU de 23.11.92, ou seja, entre o mínimo 
de 10% e o máximo de 20%. Sendo assim, estipulo a verba honorária à razão de 10% 
sobre o valor da condenação, a ser suportada pela CEF. 
Diante do exposto, nego provimento à apelação. 
É como voto. 

APELAÇÃO CRIMINAL N. 1.725 - PE 
Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelantes: SAMUEL GERÔNIMO DA SILVA E SÉRGIO SEVERINO DA SILVA 
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA 
Advogada: DRA. MÁRCIA AMÁLIA RAMOS DA SILVA (APTES.) 

EMENTA:  
Penal e Processual Penal. Roubo praticado contra a CEF. Crime de bando ou de 
quadrilha. Furto de veículo para utilização no assalto. Uso de armas de fogo. Majorantes 
previstas nos incisos I e II do parágrafo 2º do artigo 157 do CP. Atenuante. 
- Prova plena da materialidade e da autoria. Crime consumado e não tentado. Coisa 
subtraída da vítima já na posse dos réus por ocasião da prisão em flagrante. 
Condenação. 
- Associação criminosa ocasional e não estável. Co-autoria. Falta de prova do crime de 
formação de quadrilha. 
- Furto de veículo para assegurar a prática do assalto. Concurso material. Fixada a pena-
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base, a redução por existência de atenuante não pode, na segunda operação do 
procedimento trifásico, reduzir a pena aquém do mínimo legal. Inadmissibilidade de 
reforma para piorar a situação, em recurso apenas da defesa. 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, dar provimento, em parte, à apelação, nos termos do relatório e voto 
anexos, que passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 14 de dezembro de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Condenados por sentença do Juiz Federal da 1ª 
Vara da Seccional de Pernambuco, os réus Samuel Gerônimo da Silva, a seis anos de 
reclusão, inicialmente em regime fechado, pelos crimes de roubo contra a CEF, em 
Jaboatão dos Guararapes, no dia 26.01.96, e a dois anos e quatro meses de detenção, 
em regime aberto, por formação de quadrilha, e Sérgio Severino de Lima, a quatro anos e 
quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo roubo de um automóvel, para 
facilitar a prática de outro crime, a cinco anos e quatro meses, em regime fechado, pelo 
roubo contra a CEF e a um ano de reclusão por formação de quadrilha, interpuseram 
apelação - fls. 226/232 e 242/245. 
Fundamenta-se o recurso em que a sentença recorrida não levou em conta a diferença 
legalmente estabelecida entre co-autoria e crime de bando ou de formação de quadrilha, 
pois, no caso, os participantes do assalto não mantiveram acertos de atuação anterior, 
foram pegos "na rua". Critica a exacerbação da pena aplicada ao réu Sérgio pelo roubo 
do veículo, crime meio, e como tal absorvido pelo crime fim, para concluir que nos "delitos 
contra o patrimônio, o flagrante descaracteriza a sua consumação, ficando o crime 
apenas na sua forma tentada". Em conclusão, pede o reexame da dosimetria e a 
conseqüente redução das penas - fls. 243/245. 
Na resposta, o Ministério Público Federal requereu o não provimento do recurso pelos 
fundamentos da sentença - fls. 247/250. 
Nesta instância, a douta Procuradoria Regional da República opinou pelo provimento em 
parte do recurso, em judicioso parecer da lavra da Dra. Armanda Soares Figueredo, 
assim resumido na ementa: 
"Penal e Processual Penal. Crimes de roubo e formação de quadrilha. Assalto à CEF. 
- Não restando comprovada a associação permanente e estável, com a finalidade de 
cometer crimes, devem os réus, pelo roubo à agência da CEF, ser enquadrados no art. 
157 e suas qualificadoras. 
- Concurso material do delito praticado para garantir a impunidade de outro crime: art. 61, 
II, b, do CP. 
- Procedência parcial do apelo, para ser retirada a apenação pelo crime de quadrilha" (fls. 
256). 
Foram os autos submetidos ao exame do MM. Juiz Nereu Santos, Revisor, o qual 
determinou a inclusão do processo em pauta - fls. 228v. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Alegam os apelantes que o crime de roubo 
não teria se consumado em razão da prisão em flagrante delito. 
Sobre a consumação do crime de roubo, volto a recorrer às anotações do mestre Celso 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

Delmanto: 
"Teoricamente simples, é, na prática, muitas vezes difícil distinguir se o roubo próprio foi 
apenas tentado ou ficou consumado. A melhor regra é verificar se a coisa subtraída saiu 
da esfera da vigilância da vítima, pois este fato e a posse tranqüila do objeto roubado dão 
o acento tônico na distinção entre crime consumado e o apenas tentado. Recentemente, 
todavia, o pleno do STF, por unanimidade, decidiu que 'não é necessário que a coisa 
roubada haja saído da esfera da vigilância da vítima, bastando a fuga, com o bem 
subtraído, para caracterizar a existência de posse, pelo criminoso' (RC 113.410, DJU 
17.8.90, p. 7870). Observe-se que diferenças mínimas podem alterar o enquadramento. 
Exemplos: há só tentativa, se foi perseguido de imediato, preso e recuperada a coisa 
roubada (STF, RTJ 108/909). Há só tentativa, se o bem permaneceu na esfera de 
vigilância da vítima, em razão da perseguição (STF, RTJ 116/280). Ao contrário, se o 
agente teve a posse pacífica, ainda que breve, pois foi preso e houve devolução do bem, 
é roubo consumado (STF, RTJ 113/884). Igualmente, se consuma, se a coisa retirada da 
posse e vigilância da vítima, ainda que preso, logo depois o agente com o produto do 
crime (STJ, R. Esp 1.728, DJU 12.03.90, p. 1712; JSTJ e TRF 4/292). Se deixou a esfera 
de observação da vítima, é consumado (STF, RTJ 117/889). Se a vítima perseguiu o 
ladrão sem que este a tivesse percebido, até poder chamar a polícia que o prendeu, é 
consumado, pois a posse foi tranqüila para o agente que ignorava a perseguição (STF, 
mv, RTJ 115/263). Na hipótese de fuga de co-autor com a coisa roubada e prisão 
imediata do outro, vide nota no título locupletação do agente. A jurisprudência permite, 
ainda, outra classificação geral para a consumação do roubo próprio: a. Com a posse 
tranqüila, ainda que passageira: consuma-se desde que o agente tenha posse pacífica da 
coisa, embora por pequeno tempo, não se podendo considerar como tranqüila a posse do 
agente, se ele foi, em seguida, perseguido e preso (STF, RTJ 125/1311; RTJ 122/283; 
RTJ 121/723; RTJ 119/392; RTJ 114/1165; TJRJ, RT 456/405; TACrSP, Julgados 81/334; 
Julgados 67/314; Julgados 67/345). b. Com a retirada da coisa da vítima, mesmo que o 
agente não consiga posse tranqüila: basta que cesse a posse da vítima (STF, RT 
564/423; RTJ 93/415; TACrSP, mv , RT 542/375; RT 522/399). Vítima imobilizada: sua 
permanência, subjugada, no veículo roubado, não afasta a consumação do crime, pois 
houve apossamento exclusivo e definitivo do veículo (TACrSP, Julgados 80/31; Julgados 
73/385, Julgados 72/380)". 
(Código Penal Comentado, 3ª edição, 1991, pp. 275/276). 
No caso, como afirmam os próprios recorrentes, eles "foram presos em flagrante no TIP, 
quando já haviam dispensado o veículo e iam pegar o metrô" (fls. 244). Não há dúvida 
que o bem subtraído saiu da esfera de vigilância da vítima. Portanto, no caso em 
julgamento, não se há que falar em roubo tentado, mas consumado. 
Pretendem também os recorrentes a desclassificação do crime de bando ou quadrilha, 
sustentando ter ocorrido, na espécie, apenas a circunstância qualificadora prevista no § 
2º, inciso II, do art. 157 do CPB (roubo cometido em concurso de pessoas) e não o delito 
autônomo de que trata o art. 288 do Código Penal. 
Dispõe o referido dispositivo legal, verbis: 
"Art. 288 - Associarem-se mais de três pessoas, em quadrilha ou bando, para o fim de 
cometer crimes". 
Como observa Delmanto, "o núcleo associar-se implica a idéia de estabilidade, razão pela 
qual se exige que a associação seja estável ou permanente. Em quadrilha ou bando, diz a 
lei, usando vocábulos sinônimos, que se definem como associação estável ou 
permanente de delinqüentes, 'com o fim de praticar reiteradamente crimes, da mesma 
espécie ou não, mas sempre mais ou menos determinados' (H. Fragoso, Lições de Direito 
Penal, 1965, parte especial, III/934). A associação deve ser para o fim de cometer crimes, 
ou seja, com a finalidade de praticar mais de um crime, considerando-se como crimes os 
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fatos assim definidos em lei, não sendo suficiente a finalidade de praticar contravenções, 
fatos ilícitos ou imorais". (Ob. cit., p. 436). 
Com relação ao delito de formação de quadrilha, leciona Mirabete que para a existência 
de quadrilha ou bando, nos moldes do previsto pelo art. 288 do Código Penal, não basta 
apenas a reunião de quatro ou mais pessoas para fins delituosos. É preciso que, "além 
dessa reunião, haja vínculo associativo permanente para fins criminosos, uma 
predisposição comum de meios para a prática de uma série indeterminada de delitos e 
uma contínua vinculação entre os associados para concretização de um programa 
delinqüencial" (Manual de Direito Penal, ed. Atlas, 12ª edição, p. 198). 
Não há de se confundir o delito em comento com o concurso de agentes. A esse respeito, 
confira-se a lição do mestre Damásio de Jesus, citado no parecer ministerial - fls. 261: 
"A quadrilha ou bando distingue-se do concurso de agentes nos seguintes pontos: 
a) na quadrilha ou bando os seus membros associam-se de forma estável e permanente, 
ao passo que na co-delinqüência os sujeitos se associam de forma momentânea; 
b) na co-delinqüência os participantes associam-se para a prática de determinado crime, 
antes individuado, ao passo que na quadrilha ou bando os seus componentes se 
associam para a prática de indeterminado número de crimes. (Direito Penal: parte 
especial. 9ª ed., São Paulo, Saraiva, v. 3, 1993, p. 396)". 
No caso em julgamento, não há prova robusta que assegure ter restado tipificado o crime 
de quadrilha ou bando, tanto que o próprio Ministério Público, em sede de alegações 
finais, pede a condenação apenas pelo crime de roubo. 
No caso não houve associação constante para a prática de crimes e sim um conluio para 
a prática de um crime determinado. É o que se depreende do depoimento de Samuel 
Gerônimo da Silva: 
"O assalto deveu-se a uma combinação do interrogando com o denunciado "Calado", o 
qual encontrando-o no Centro lhe propôs a realização do assalto; que o mesmo tinha sido 
seu companheiro de presídio (Professor Aníbal Bruno); que escolheram assaltar um 
banco porque daria mais dinheiro e a agência de Jaboatão porque foi estudada pelo 
denunciado "Calado"; que conheceu o acusado Sérgio apenas no dia do assalto à CEF" 
(fls. 125). 
Do lúcido parecer emanado da Procuradoria Regional da República, colho a percuciente 
análise do depoimento prestado pelo réu Samuel Gerônimo da Silva: 
"Depondo em juízo, Samuel Gerônimo da Silva reconheceu como verdadeira a imputação 
do roubo à Agência da Caixa Econômica, confirmou a participação de Sérgio, Claudemir, 
Calado e Carioca, negando, no entanto, ser autor do roubo do automóvel utilizado para a 
investida contra a CEF. Esclareceu a participação de cada um dos companheiros de 
delito: Sérgio foi o motorista, Claudemir forneceu as armas de fogo e no dia do roubo 
'segurou a fila' com elas - duas 'doze', três revólveres, uma pistola 7,65 - que foram 
reconhecidas pelo depoente, perante o Juiz. 
Embora tenha se encontrado com Calado por acaso, ambos foram companheiros no 
Presídio Aníbal Bruno. Foi ele, Calado, quem 'estudou' a agência escolhida para o roubo. 
No dia 'D' os 'homens de armas no teatro do roubo' foram Calado, Carioca - que rendeu o 
vigia - e ele, Samuel, embora também tenha entrado armado na agência, já encontrou as 
pessoas rendidas. 
Nota-se seu 'preparo no discurso' para escapar do enquadramento no crime de quadrilha. 
Não é outro seu objetivo, quando disse que não participou do ajuste nesse sentido, 
porque não roubou o carro utilizado no assalto. Mas, em seguida, declara que perguntou 
sobre o tipo de automóvel que seria usado e Calado lhe disse que seria de quatro portas. 
E ele então respondeu que estava sem disposição para tomar carro, e que isso ficaria por 
conta de quem se dispusesse a isso. Algum planejamento fora feito, sem dúvida (v. fls. 
125/126)" (fls. 258). 
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Mais adiante, arremata a representante do Parquet Federal: 
"A prova colhida não autoriza o entendimento de ter havido formação de quadrilha ou 
bando, crime tipificado no art. 288 do Código Penal. 
Apenas a menção, no depoimento de Sérgio Severino de Lima, de que Claudemir 
chefiava uma gang na Imbiribeira, é pouco para esse efeito". 
Por essas razões, entendo que a sentença merece reforma no que tange à condenação 
dos réus pelo crime de quadrilha ou bando (art. 288 do CP). 
Também improcede a alegação de que o roubo do automóvel praticado pelo apelante 
Sérgio Severino da Silva deveria ser tratado como crime-meio e, em conseqüência, 
absorvido pelo crime de roubo praticado contra a CEF. Nos bem postos termos do 
parecer ministerial, "a hipótese não é de absorção de delitos, mas sim de concurso 
material. Esse delito foi praticado com o fim de facilitar a fuga dos denunciados uma vez 
consumado o delito contra a CEF". 
Há uma conexão entre os mesmos, embora um deles não se encaixe na ação física do 
outro, como ocorre, por exemplo, no caso da falsidade ideológica, que é absorvida pelo 
estelionato, na hipótese em que o agente falsifica documento para obter vantagem ilícita. 
Neste caso, a falsidade, que é delito autônomo, funciona como meio fraudulento, 
elemento do tipo estelionato, sendo por esse absorvido. 
Em conclusão, o crime de roubo de veículo para utilização posterior em assalto é delito 
autônomo, não absorvido pelo crime posterior, fato já consagrado na jurisprudência, a 
exemplo, o seguinte precedente: 
"No caso de roubo de um automóvel para sua posterior utilização na prática de assalto, 
não é possível a absorção de um crime pelo outro, pois isto só é viável quando um fato, 
que possa tipificar delito autônomo, integre a ação física de outro, complexa e de tipo 
abrangente (TACRIM - SP - AC - Rel. Abreu Machado - RJD 17/60)" (Franco, Alberto 
Silva e outros, Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Editora Revista dos 
Tribunais, 6ª edição, 1997, p. 2.490). 
Não merece, portanto, reforma a sentença ao considerar o roubo do automóvel como 
delito autônomo com relação ao assalto ao banco. 
Passo a analisar agora a fixação das penas. 
Dispõe o art. 157 do Código Penal: 
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou 
violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade 
de resistência: 
Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa. 
§ 2º - A pena aumenta-se de um terço até metade: 
I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma; 
II - se há o concurso de duas ou mais pessoas. 
Samuel Gerônimo da Silva foi condenado a oito anos e quatro meses pelo assalto a uma 
Agência da Caixa Econômica Federal e pela prática do delito de formação de quadrilha 
armada qualificado pelo porte de armas. 
Sérgio Severino de Lima, cujo nome verdadeiro, constante na certidão de nascimento (fls. 
155), é Sérgio Severino da Silva Lemos, por sua vez, foi condenado à pena de nove anos 
e oito meses de reclusão pelos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, incisos I e II, e 288, § 
único, assim: 
"Pelo crime de roubo do automóvel, tendo em vista o disposto no art. 59 do Código Penal, 
fixo a pena-base em 4 (quatro) anos, aumentada de três meses, pelo agravante contido 
no art. 61, b do CP (facilitar a execução de outro crime), perfazendo um total parcial de 4 
(quatro) anos e três meses, a que reduzo, tendo em vista as atenuantes contidas no art. 
65, I (menor de 21 anos), em seis meses; pelo art. 65, III, c (coação resistível), em três 
meses, e III, d (confissão espontânea), em três meses; reduzindo assim a pena para três 
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anos e três meses, majorada de 1/3 (um terço) (art. 157, § 2º, I e III), pelo emprego de 
arma e em face do concurso, perfazendo um total de 4 anos e 4 meses de reclusão, em 
regime inicial fechado. 
Pelo crime de roubo à CEF, tendo em vista o disposto no art. 59 do Código Penal, 
motivos, circunstâncias e conseqüências do crime, fixo a pena-base em 5 anos, a que 
reduzo, tendo em vista as atenuantes contidas no art. 65, I, (menor de 21 anos), em seis 
meses; pelo art. 65, III, c (coação resistível), em três meses, e III, d (confissão 
espontânea), em três meses; reduzindo assim a pena para quatro anos, majorada de 1/3 
(um terço) (art. 157, § 2º, I e III), pelo emprego de arma e em face do concurso, 
perfazendo um total de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado. 
Ao fixar a pena pelo roubo do veículo, a sentença aplicou as atenuantes cabíveis ao caso 
concreto e reduziu a pena abaixo do mínimo legal previsto no artigo 157 do CP. 
Dispõe o art. 617 do CPP: 
"O Tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos arts. 383, 386 
e 387, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena, quando somente o 
réu houver apelado da sentença". 
Embora, na fixação das penas, o juiz deva obedecer aos limites mínimo e máximo 
previsto nas normas penais, o reconhecimento de nulidade benéfica ao réu, em recurso 
apenas por ele interposto, representaria, no meu entender, inadmissível reformatio in 
pejus. Ora, a própria PRR, em seu parecer, atesta que "o roubo do automóvel pelo 
apelante Sérgio Severino de Lima foi corretamente tratado e apenado pela r. sentença 
recorrida". (Fls. 262). 
Além disso, e de acordo com a doutrina dominante, leciona Mirabete que "as nulidades 
que tenham prejudicado a acusação, ainda que absolutas, só podem ser reconhecidas 
pelo Tribunal se forem invocadas por essa parte. Em recurso da defesa, não pode o 
Tribunal reconhecer de ofício nulidade que tenha prejudicado a acusação". (Processo 
Penal, Ed. Atlas, 3ª edição, 1994, p. 576). 
De acordo com esse entendimento, formulou o col. STF a Súmula nº 160: 
"É nula a decisão do Tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não argüida no recurso 
da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício". 
Nesse mesmo sentido inclina-se a jurisprudência pátria, como demonstram os seguintes 
precedentes: 
"EMENTA: Processual Penal. Recurso especial. Fixação da pena em primeiro grau. 
Trânsito em julgado para a acusação. Pretensão de reformatio in pejus. Impossibilidade. 
Nulidade. Súmula nº 160/STF. 
- Sem recurso da acusação, não pode a instância recursal ordinária agravar a situação do 
réu para, anulando a sentença, ordenar que seja a pena majorada na forma prevista no 
art. 9º da Lei n.º 8.072/90. 
- O art. 617 do CPP, na sua parte final, contém preceito que veda, em recurso exclusivo 
da defesa, o agravamento da pena imposta ao réu, em qualidade, espécie ou quantidade, 
na linha dos princípios que consagram a proibição de reformatio in pejus e o tantum 
devolutum quantum apellatum. 
- Ressalvadas as hipóteses que impõem o conhecimento de ofício, não pode o Tribunal 
acolher alegação de nulidade não argüida no recurso da acusação, conforme preconizado 
na Súmula nº 160 do STF. 
- Recurso especial não conhecido". 
(STJ - REsp nº 62.050/RO, 6ª Turma, Rel. Min. Vicente Leal, julg. 25.09.95, DJU de 
04.12.95). 
EMENTA: Criminal. Latrocínio. Pluralidade de mortes. Sentença. Julgamento citra petita. 
Nulidade. Recurso exclusivo do réu. 
- Recurso especial. Seu conhecimento pela letra c do permissivo, mas improvido pela 
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predominância da orientação de que, no recurso exclusivo da defesa, não se acolhe 
nulidade contrária ao réu, argüida pelo Ministério Público em segundo grau". 
(STJ - REsp nº 39.436/SC, 5ª Turma, Rel. Min. José Dantas, julg. 16.03.94, DJU de 
28.03.94). 
Com essas considerações, entendo que não poderia ser reformada a sentença, com 
relação à pena fixada abaixo do mínimo legal pelo roubo do automóvel, em respeito à 
proibição da reformatio in pejus, em se tratando de recurso exclusivo da defesa. 
Na fixação da pena devem ser considerados a culpabilidade, os antecedentes, a conduta 
social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e conseqüências do 
crime, bem como o comportamento da vítima (art. 59 do CPB). 
Ficou provado, com relação à culpabilidade, através do auto de prisão em flagrante e dos 
depoimentos das testemunhas, da vítima do roubo do carro e dos próprios acusados, que 
os apelantes realizaram dolosamente as condutas típicas prescritas no art. 157, § 2º, 
incisos I e II, do CP, assenhoreando-se do veículo e posteriormente assaltando uma 
Agência da Caixa Econômica Federal. 
Para tanto, uniram-se os réus a outras pessoas, com o intuito de tornar mais eficazes as 
suas atuações criminosas, demonstrando claramente a frieza das suas personalidades. 
Com relação às conseqüências do delito, é cristalino o prejuízo econômico, social e até 
psicológico (com relação às vítimas) que o assalto à mão armada acarreta, o que denota 
a alta reprovabilidade de suas condutas. 
Com essas considerações, decido, com relação a Samuel Gerônimo da Silva, dar 
provimento, em parte, ao recurso, apenas para absolvê-lo da imputação de formação de 
quadrilha, prevista no art. 288 do Código Penal e, pelas razões acima expostas, manter a 
condenação pelo crime de roubo em seis anos de reclusão. 
Com relação a Sérgio Severino da Silva Lemos, dou provimento parcial à apelação para 
absolvê-lo da imputação de formação de quadrilha, prevista no art. 288 do Código Penal, 
mantendo as condenações de cinco anos e quatro meses de reclusão pelo roubo à 
agência da CEF e quatro anos e quatro meses de reclusão pelo roubo do automóvel, 
perfazendo um total de nove anos e oito meses de reclusão. 
As penas, ora definitivas, serão cumpridas inicialmente em regime fechado, em 
estabelecimento adequado. 
É como voto. 

APELAÇÃO CRIMINAL N. 1.986 - SE 
Relator: O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Apelantes: JUSTIÇA PÚBLICA, PAULO MATOS MOURA E JOSÉ ANTÔNIO CERQUEIRA DE 
ALCÂNTARA 
Apelados: OS MESMOS 
Advogados: DRS. VIRGÍLIO CARDOSO BARBOSA FILHO E JUVENAL FRANCISCO DA ROCHA 
NETO  

EMENTA:  
Penal e Processual Penal. Prescrição retroativa. Decretação na própria sentença 
condenatória. Nulidade da sentença de primeiro grau. Erro da sentença a quo no que 
concerne à tipificação. Crime de estelionato. Consunção. Prescrição retroativa que se 
reconhece. Apelação da acusação parcialmente provida. Apelações da defesa 
prejudicadas. 
1. É majoritário o entendimento segundo o qual ao Juiz monocrático é defeso decretar, na 
própria sentença condenatória, a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa. 
2. Segundo o § 1º do artigo 110 do Código Penal Brasileiro, a prescrição retroativa 
somente pode ser decretada "depois da sentença condenatória com trânsito em julgado 
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para a acusação, ou depois de improvido o seu recurso", situações que, no caso, não se 
haviam verificado. 
3. Decretação da prescrição retroativa que padece de nulidade. Impossibilidade da 
admissão de sentença sujeita a condição. 
4. Pelo princípio da consunção, foi o delito do art. 229 absorvido pelo crime de estelionato 
(art. 171 do Código Penal). 
5. Apelação do Ministério Público parcialmente provida para acolher-se a preliminar de 
impropriedade da sentença no que concerne à decretação da extinção da punibilidade 
com fundamento na prescrição retroativa. Improvimento no que se refere à majoração da 
reprimenda. 
6. Condenados os réus a 2 (dois) anos de reclusão e 10 dias-multa, na base de 1/30 do 
salário mínimo, pelo crime de estelionanto, é de se reconhecer a prescrição retroativa, em 
sua modalidade retroativa, e uma vez que entre a data do cometimento do crime e do 
recebimento da denúncia transcorreram mais de 4 (quatro) anos. Penas pecuniárias que 
prescrevem juntamente (art. 118, CPB). 
7. Apelação do Ministério Público parcialmente provida. Apelações da defesa julgadas 
prejudicadas. 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos entre partes acima identificadas, decide 
a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, dar parcial 
provimento à apelação do Ministério Público e julgar prejudicada as apelações da defesa, 
nos termos do relatório, voto do Juiz Relator e notas taquigráficas constantes nos autos, 
que fazem parte integrante do presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 11 de novembro de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ GERALDO APOLIANO - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO: Trata-se de ação criminal em que figuram como 
acusados Paulo Matos Moura e José Antônio Cerqueira de Alcântara, tidos como incursos 
nas penas dos artigos 168, § 1º, III, e 299, parágrafo único, combinados com o 69, todos 
do Código Penal em vigor. 
Restaram condenados Paulo Matos Moura e José Antônio Cerqueira de Alcântara, 
através da r. sentença de fls. 561/565, o primeiro a dois anos e seis meses de reclusão, 
em face do concurso material; o segundo, a dois anos e quatro meses de reclusão, 
também com base no susocitado concurso. 
O perilustre Julgador a quo decretou, ainda, extinta a punibilidade de ambos os acusados, 
face ao decurso de mais de quatro anos entre a data do fato e a data do recebimento da 
denúncia. Arrimando-se nos artigos 109, inciso V, e 110, § 2º, do Código Penal Brasileiro, 
decretou a ocorrência da prescrição retroativa a partir do trânsito em julgado para a 
acusação. 
Inconformado, apela o Ministério Público (recurso de fls. 571 usque 574), a alegar, 
sumariamente: a) em preliminar, ser inadmissível que o próprio juiz, na sentença 
condenatória, declare a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa; b) não foi 
levado em conta, na dosimetria da pena, o fato de responder o condenado a diversos 
outros processos criminais; o delito do artigo 299 do Código Penal (falsificação ideológica) 
não teria sido absorvido, in casu, pelo estelionato. 
Paulo Matos Moura apresentou contra-razões às fls. 581/584. As contra-razões de José 
Antônio Cerqueira de Alcântara, por seu turno, demoram às fls. 588 usque 590. 
Em seu apelo, pugna Paulo Matos Moura pela inocorrência, in casu, do crime descrito no 
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art. 168, § 1º, do Código Penal, posto que a jurisprudência e a doutrina são unânimes em 
afirmar a necessidade, para a caracterização do crime citado, de ter o agente posse ou 
detenção do objeto material, em função do ofício que exerce, o que, segundo alega, 
jamais ocorreu. 
José Antônio Cerqueira de Alcântara, por seu turno, postula sua absolvição. 
A douta representante do Parquet Federal (parecer de fls. 624/637) opinou, 
preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade da sentença (não poderia o Magistrado 
singular, destaca-se, reconhecer, no ato de prolação da sentença, a prescrição retroativa 
pela aplicação da pena em concreto). No mérito, opinou-se pelo parcial provimento do 
apelo do Ministério Público (os maus antecedentes do acusado justificariam a majoração 
da pena). 
É o relatório. Ao em. Revisor. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): Faz-se imprescindível o exame, em 
caráter preliminar, da alegação de nulidade da sentença suscitada no apelo ministerial. 
Sustenta o Parquet ser inadmissível que o Juiz monocrático, na própria sentença 
condenatória, declare a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.  
Penso, rogando o mais acendrado respeito às posições dissonantes, que razão assiste ao 
digno presentante do Ministério Público Federal. É de ser reconhecida, ao meu sentir, a 
nulidade da sentença, à conta de haver o perilustre Julgador decretado a prescrição 
retroativa, quando não se achava legalmente autorizado a tanto. 
Confira-se os termos em que vazado o excerto do r. decisum em que decretada a 
prescrição: 
"Tendo em vista que a denúncia só foi recebida mais de quatro anos após a data da 
consumação do crime, em função da demora na conclusão do inquérito, a ação penal 
quase prescreveu em relação à pena in abstracto".  
In concreto, entretanto, verifico estar prescrita a ação, já que a prescrição, no caso, 
verifica-se em quatro anos, a teor do art. 109, V, e art. 110, § 2º, do Código Penal, 
combinados com o art. 61 do Código de Processo Penal.  
É verdade que a jurisprudência vacila e autores há que entendem que o juiz, na sentença, 
não pode reconhecer a prescrição. 
Fico, entretanto, com o entendimento de Fernando da Costa Tourinho Filho (...). 
Isto posto, transitando em julgado para a acusação, declaro extinta a punibilidade do réu, 
pela ocorrência da prescrição retroativa". 
Oportuna se me afigura, para o melhor destramar da matéria, a transcrição dos 
parágrafos do artigo 110 do Código Penal Brasileiro - CPB, toantes à chamada prescrição 
retroativa: 
"§ 1º. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a 
acusação, ou depois de improvido o seu recurso, regula-se pela pena aplicada. 
§ 2º. A prescrição, de que trata o parágrafo anterior, pode ter por termo inicial data 
anterior à do recebimento da denúncia ou da queixa". (Grifei). 
Ora, conforme deixa transparecer o § 1º do artigo 110, supratranscrito, a prescrição 
retroativa somente pode ser decretada "depois da sentença condenatória com trânsito em 
julgado para a acusação, ou depois de improvido o seu recurso". No caso sub examine, 
contudo, não se haviam verificado nenhuma das duas situações. É dizer, no momento em 
que proferido o r. decisum, decretando a prescrição, não havia, ainda, nem trânsito em 
julgado da sentença para a acusação, nem improvimento do recurso da mesma. 
Inoportuna, dessarte, a decretação da prescrição retroativa na própria sentença, a qual, 
por tal motivo, padece de nulidade. 
Entendimento contrário implicaria em admitir a existência de sentença sujeita a condição, 
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o que, de acordo com a nossa melhor processualística, não se permite. 
Com efeito, a eficácia da decretação da prescrição, caso admitida, ficaria subordinada à 
inexistência de recurso da acusação, ou ao improvimento do mesmo¹. Tal hipótese, é 
comezinho, não se admite, mercê de não ser lícita ao julgador proferir sentença 
condicional. 
Por tais motivos, é dominante, hoje, o entendimento segundo o qual defeso é ao juiz 
monocrático a prescrição retroativa na própria sentença condenatória.  
Merece transcrição, a propósito, o magistério de Damásio de Jesus², in verbis: 
"Nos termos da lei nova, proferida a sentença condenatória, o juiz não pode declarar a 
extinção da punibilidade pela prescrição retroativa. Isso porque, constituindo ela 
modalidade de prescrição da pretensão punitiva (da ação), julgada esta procedente na 
sentença condenatória, não pode ser julgada, posteriormente, improcedente. Não pode o 
juiz, esgotada sua jurisdição, reconhecer que ao tempo da condenação, na verdade, não 
havia mais a pretensão punitiva do Estado. Se assim o fizer, estará reformando a própria 
decisão, o que é proibido". 
Trago à baila, por oportunas, as seguintes ementas dos Tribunais Regionais Federais da 
1ª e da 3ª Região, onde também se reconheceu a nulidade da sentença que decretou a 
extinção da punibilidade pela prescrição retroativa: 
"Criminal. Sentença final não condenatória. Prescrição retroativa. Art. 107, IV, c/c o art. 
109, V, e 110, parágrafo 2º, do CP. 
1. Não pode o juiz, na sentença final, onde não aplicou pena ao réu, com o julgamento de 
procedência da ação, decretar a extinção da punibilidade do réu pela prescrição 
retroativa. 
2. A prescrição retroativa somente acontece em face da pena concretizada na sentença e 
não pode ser reconhecida pelo juiz singular, ao ensejo da prolação da sentença, porque 
haverá de aguardar o seu trânsito em julgado para a acusação. 
3. Sentença desse jaez padece de nulidade insanável. 
4. Apelo provido". 
(Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ACR nº 6.770/MG, Rel. Juiz Gomes da Silva, 
julg. 31.08.92, DJ 24.09.92, p. 29810 - grifei). 
"Processo Penal. Apelação criminal. Sentença de primeiro grau. Nulidade. 
Reconhecimento. Prescrição retroativa. Decretação ex officio. 
I - É nula a sentença de 1º grau que decreta extinta a punibilidade do crime pelo advento 
prescricional. 
II - Prescrição retroativa só pode ser reconhecida após o trânsito em julgado da sentença 
penal condenatória para a acusação ou depois de improvido o seu recurso. 
III - A pena fixada em sentença anulada serve de base para o cálculo prescricional, tendo 
em vista o princípio que proíbe a reformatio in pejus. 
IV - Prejudicado o recurso para anular a sentença monocrática e declarar extinta, ex 
officio, a punibilidade do crime pela ocorrência da prescrição retroativa". 
(Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ACR 16085/SP, Rel. Juiz Newton de Lucca, julg. 
19.11.96, DJ 05.02.97, p. 5323 - grifei). 
A idêntica conclusão chegou o Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, conforme deflui 
do seguinte aresto (in RT 557/351): 
"Prescrição criminal. Decretação na própria sentença condenatória, tendo em vista a pena 
aplicada, contado o prazo retroativamente. Inadmissibilidade. Decisão insubsistente. 
Apelação provida. Inteligência da Súmula n. 146 do STF. 
Impossível, do ponto de vista lógico-jurídico, a declaração, na própria sentença 
condenatória, da prescrição sumular, por seu caráter eminentemente retroativo e fundada 
na pena concretizada, dependente do trânsito em julgado para a acusação". 
(Ap. 218.989, Rel. Juiz Paulo Restiffe, 4ª C., julg. 11.02.81). 
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Quanto às invocações de que haveria na sentença a quo erro no tocante à aplicação da 
pena, reputo não assistirem razões ao eminente representante do Ministério Público. 
Pugna o mesmo por que seja majorada a pena cominada em primeira instância, à vista 
dos maus antecedentes dos acusados.  
Requer o Parquet/apelante, outrossim, seja majorada a pena cominada ao acusado, 
tendo em vista os maus antecedentes deste (artigo 59 do Estatuto Repressor). 
Paulo Matos Moura e José Antônio Cerqueira de Alcântara, não desconheço, apresentam 
maus antecedentes - basta atentar, neste tocante, para o grande número de inquéritos 
contra eles instaurados. 
Há que ser ressaltado, todavia, que as penas cominadas no r. Juízo Planicial foram 
equivocadamente aplicadas.  
Em que pesem as doutas razões expendidas pela representante do Parquet, penso não 
merecer prosperar o recurso interposto. 
Cinge-se a questão, ao meu sentir, em se analisar corretamente o verbete da Súmula nº 
17 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, vazada nos seguintes termos: 
"Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este 
absorvido". 
Cumpre perquirir, portanto, se, no caso sub judice, exauriu-se a falsidade ideológica no 
crime de estelionato, sendo deste parte integrante, ou se possuía uma finalidade diversa, 
independente.  
À vista do que dos autos consta, penso que a falsidade ideológica perpetrada teve como 
escopo, unicamente, servir como meio de execução para o estelionato. 
Deveras, efetuou-se a falsificação da autenticação bancária apenas e tão-somente para 
fins de se embolsar a quantia supostamente destinada ao pagamento do laudêmio à 
União Federal. A falsificação, dessarte, integrou a própria fraude, constituiu o meio para 
consecução da fraude pretendida.  
Afasto, pois, a aplicação do artigo 299, c/c 168, § 1º, do Código Penal, já que não houve o 
crime de apropriação indébita e, pelo princípio da consunção, o delito de falsidade 
ideológica foi absorvido pelo crime do artigo 171 do mesmo diploma normativo. 
Assim, observadas as determinações ínsitas no art. 59 do Código Penal, condeno o 
acusado Paulo Matos Moura à pena de 2 (dois) anos de reclusão, que torno definitiva à 
vista de inexistirem outras causas de aumento ou diminuição, genéricas ou especiais, e 
ao pagamento de 10 dias-multa, calculados na base de 1/30 do salário mínimo vigente à 
época do fato, corrigidos monetariamente.  
Condeno, também, o acusado José Antônio Cerqueira de Alcântara nas mesmas penas. 
Esforçado nessas razões, dou parcial provimento à apelação do Ministério Público, no 
que concerne à impossibilidade de na própria sentença decretar o juiz a quo extinta a 
punibilidade, com fundamento na prescrição retroativa, denegando-a, no entanto, no que 
concerne à majoração postulada. 
Declaro extinta a punibilidade em relação aos dois acusados, Paulo Matos Moura e José 
Antônio Cerqueira de Alcântara, com fundamento na prescrição da pretensão punitiva do 
Estado, em sua forma retroativa, à vista do improvimento do recurso da acusação no que 
concerne à majoração, e uma vez que entre a data da consumação do crime e o 
recebimento da denúncia transcorreram mais de 4 (quatro) anos. Apelações das defesas 
que, por conseguinte, encontram-se prejudicadas. 
A pena de multa, por seu turno, tem o seu prazo prescricional contado de acordo com o 
que preconiza o art. 118, do CPB, que assevera: 
"Art. 118. As penas mais leves prescrevem com as mais graves". 
É como voto. 
¹ Ora, caso provido fosse o recurso da acusação, e majorada a pena imposta ao réu, 
insubsistente seria a decretação da prescrição, já que afastada pelo aumento da pena. 
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² In Prescrição Penal. 10ª edição, Saraiva, p. 158. 

APELAÇÃO CRIMINAL N. 2.199 - RN 
Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: JOSÉ ROBERTO BEZERRA DA ROCHA 
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA 
Advogado: DR. JOSÉ SEGUNDO DA ROCHA (APTE.) 

EMENTA: 
Penal. Crime contra empresa pública federal. Roubo biqualificado. Emprego de arma de 
fogo. Malote da ECT subtraído de serviço de transporte de valores, fato conhecido pelo 
réu. Maus antecedentes. Crimes anteriores. Fixação da pena. 
Assalto a um ônibus e subtração, mediante emprego de arma de fogo, de um "malote" 
contendo valores, pertencentes à ECT, fato conhecido pelo réu. 
Autoria e materialidade provadas. 
A pena-base não deve ser elevada pela prática de crime anterior, pendente de apuração. 
O indiciamento em inquérito ou denúncia por outro crime não caracterizam maus 
antecedentes, em face do Princípio da Inocência, incidente até o trânsito em julgado da 
sentença condenatória. 
Não pode a sentença adotar a elevação da pena ao máximo, em decorrência de causa 
especial de aumento, sem fundamentação específica. 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, dar provimento, em parte, à apelação, nos termos do relatório e voto 
anexos, que passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 14 de dezembro de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: O Ministério Público Federal denunciou de José 
Roberto Bezerra da Rocha como incurso nas penas do art. 157, caput e § 2º, incisos I e II, 
pela prática do crime de roubo contra a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, em 
decorrência da subtração de um malote destinado à Agência Postal de Barra de 
Maxaranguape. 
Os fatos foram assim descritos na inicial penal: 
"Na manhã de 12 de agosto do corrente ano de 1998, por volta das 8h10min (oito horas e 
dez minutos), em local próximo à fábrica Vicunha, no Município de São Gonçalo do 
Amarante, deste Estado, o denunciado, empregando arma de fogo (revólver calibre 32, 
marca Taurus), subtraiu, mediante grave ameaça aos que o conduziam, um malote 
pertencente à ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, contendo a importância 
de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que era transportada no ônibus da Viação Riograndense 
que fazia a linha Natal-Barra de Maxaranguape, sob a responsabilidade de Gilberto 
Pereira Alves e Francisco Hélio Barbosa, respectivamente cobrador e motorista do 
coletivo. 
O apuratório dá outros detalhes da prática delituosa, do modo como o denunciado se 
evadiu e de como foi preso em flagrante delito (cf. fls. 2/9, bem assim os autos do 
procedimento de comunicação de prisão em flagrante, apenso ao inquérito). 
Contém declarações de: 
a) Ernâni José Rodrigues Júnior, Agente da Polícia Federal que localizou e deu voz de 
prisão ao denunciado, o qual havia sido detido por policiais militares, ouvindo dele a 
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confissão do que praticara, e recebendo então a arma do crime (fls. 2), a qual foi 
devidamente apreendida (cf. auto de fls. 6) e periciada (fls. 23/25); 
b) dos já referidos cobrador e motorista do ônibus assaltado, que comprovam os fatos ora 
imputados ao denunciado, especialmente o modus operandi deste, que utilizou a já 
referida arma de fogo para ameaçar-lhes a vida, caso não entregassem o mencionado 
malote da ECT, o qual sabia estar sendo por eles conduzido no porta-malas do coletivo, 
tanto que exigiu a abertura desta (fls. 2/4), bem assim os autos de reconhecimento (fls. 
17/18) nos quais mencionados cobrador e motorista puderam claramente identificar, entre 
outras, a pessoa do denunciado; e, finalmente, 
c) do próprio denunciado, confessando minudentemente toda sua ação delitiva, 
explicando por que foi detido pelos policiais militares - estava nas proximidades do local 
em que testemunhas haviam-no visto esconder algo, que depois se soube ser o malote 
roubado e a arma do assalto - sustentando que voltara ao local para buscá-los, mas que 
somente encontrou o revólver e não o dinheiro, cujo destino não quis ou não soube 
informar (fls. 4/5). 
No inquérito, tem-se ainda informação da Polícia Federal no sentido de que as buscas 
realizadas para localizar o malote restaram infrutíferas (fls. 21), o que infelizmente deixa a 
descoberto o prejuízo sofrido pela empresa pública federal, vítima do roubo que o 
denunciado praticou. 
Conquanto sucinto, por conseguinte, o apuratório policial contém sobejos indícios de 
materialidade e autoria do delito. 
A conduta do denunciado, induvidosamente, configura o ilícito penal capitulado no art. 
157, § 2º, I e II (roubo, qualificado pelo emprego de arma e pela circunstância de estarem 
as vítimas em serviço de transporte de valores, fato conhecido pelo réu), do Código Penal 
Brasileiro." (Fls. 03/05). 
Julgada procedente a denúncia, fora o réu José Roberto Bezerra da Rocha apenado com 
nove anos de reclusão e dez dias-multa. 
Irresignado, apelou o réu, sustentando que o Ministério Público, a quem incumbiria o ônus 
de comprovar a materialidade do delito, bem como sua autoria , não teria conseguido 
provar a sua culpabilidade, razão pela qual requereu a absolvição, amparando-se no 
Princípio da Inocência. 
Com a resposta ao recurso, subiram os autos, vindo-me conclusos por distribuição. 
Opinou a douta Procuradoria Regional da República, em judicioso parecer da lavra da 
Dra. Regina Coeli Campos de Menezes, pelo improvimento do recurso, alegando haver 
nos autos provas suficientes para a condenação do réu. 
Pedi revisão. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): O apelante foi condenado a nove anos de 
reclusão e dez dias-multa, como incurso nas penas do art. 157, § 2º, incisos I e III, do 
CPB, que dispõe: 
"Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou 
violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade 
de resistência: 
Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa. 
(...) 
§ 2º - A pena aumenta-se de um terço até metade: 
I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de armas; 
II - (omissis) 
III - se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal 
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circunstância. 
A materialidade e a autoria do delito estão provadas, inclusive pela confissão do réu, 
confirmada no interrogatório judicial. Destaco alguns trechos para exame desta eg. 
Turma: 
"Que há uns quatro dias o interrogado vai até o terminal rodoviário de Natal para prestar 
atenção à entrega de malotes dos correios nos ônibus com destino ao interior do Estado; 
que, hoje, armado de revólver Taurus, calibre "32", municiado com quatro cartuchos, 
presenciou o recebimento do malote da ECT efetuado no ônibus da empresa Viação 
Riograndense, destinado ao Município de Barra de Maxaranguape/RN; que, de imediato, 
o interrogado adquiriu uma passagem com destino a Barra de Maxaranguape/RN e 
adentrou no ônibus; que, ao chegar num local quase deserto, o interrogado pediu parada 
e de imediato sacou a arma que portava, anunciando o assalto, inclusive ordenando ao 
cobrador que lhe entregasse o malote destinado à Agência dos Correios em Barra de 
Maxaranguape/RN; que, ao ser aberto o porta-malas do ônibus, o interrogado apanhou o 
malote e saiu correndo em direção a um matagal". (Depoimento prestado pelo acusado no 
inquérito policial, fls. 11). 
"Que é verdadeira a imputação que lhe é feita; que, efetivamente, subtraiu da ECT o 
malote dos Correios contendo uma certa importância em dinheiro; que a sua intenção era 
roubar cartões de crédito; (...); que, no trajeto Natal/São Gonçalo do Amarante, iniciou o 
assalto; que pediu parada ao motorista e, como tinha um pacote feito de um saco com 
folhas dentro, que colocara no interior da mala do coletivo, o trocador automaticamente 
desceu para entregar-lhe o invólucro; que, nesse momento, deu voz de assalto e afirmou 
para o trocador que lhe entregasse o malote do correio, senão atirava". (Depoimento 
prestado pelo réu no interrogatório judicial, fls. 51). 
Além disso, o acusado foi reconhecido pelas testemunhas Gilberto Pereira Alves e 
Francisco Hélio Barbosa, respectivamente cobrador e motorista do ônibus assaltado, 
como o responsável pelo roubo do malote da ECT. (Fls. 24/25, 72/73 e 74/75). 
Para a fixação da pena, é preciso salientar que a partir da reforma penal introduzida pela 
Lei nº 7.209/84, o procedimento de individualização deve obedecer ao sistema trifásico 
defendido por Nelson Hungria, a fim de que o acusado conheça as várias etapas e saiba, 
ao final, por que está recebendo "esta pena e não outra qualquer", como dizia Heleno 
Fragoso.  
Portanto, deve primeiro ser fixada a pena-base e, em seguida, verificadas as 
circunstâncias agravantes e atenuantes do delito e, finalmente, aplicadas as causas de 
aumento e de diminuição de pena, quando, então, a pena aplicada tornar-se-á definitiva. 
Devem ser considerados a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a 
personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e conseqüências do crime, bem 
como o comportamento da vítima (art. 59 do CPB). 
Restou provada a culpabilidade do réu, através do depoimento das testemunhas e do 
próprio denunciado. 
No tocante aos motivos que levaram o réu a delinqüir, as provas produzidas nada 
registram, além daqueles que tipificaram a conduta, não havendo registros sobre a 
conduta social do agente. 
Não há nos autos nenhuma prova de condenação anterior do apelante, com o respectivo 
trânsito em julgado, e nem ao menos folha de antecedentes do réu. 
Com relação às conseqüências do delito, é cristalino o prejuízo econômico e social que o 
assalto à mão armada acarreta, o que denota a reprovabilidade da conduta do réu. 
Com essas considerações, reduzo a pena-base para quatro anos de reclusão. 
Não havendo circunstâncias agravantes e atenuantes, passo ao exame das causas de 
aumento de pena existentes. 
Quanto à causa de aumento de pena, pela utilização de arma de fogo no assalto, de 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

acordo com o previsto no inciso I, § 2º, do art. 157, do Código Penal, o testemunho do 
cobrador, dos policiais que efetuaram a prisão e do próprio réu confirmam a ameaça com 
revólver, o qual foi apreendido, periciado e estava apto para o disparo, conforme consta 
do laudo pericial - fls. 30/33. 
Sobre a majorante prevista no inciso III do parágrafo 2º do art. 157 do CP, ou seja, "se a 
vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância", não 
há dúvidas. 
O próprio réu confirma que manteve em vigilância constante, na Rodoviária "nova", os 
veículos de transporte intermunicipal de passageiros, com o intuito de roubar os valores 
neles transportados, observando "a chegada do funcionário da ECT na rodoviária com um 
pacote amarelo", com o intuito de roubar cartões de crédito. (Fls. 50/51). 
A sentença aumentou a pena pela metade, isto é, pelo máximo, sem fundamentação 
específica. 
O réu, em seu interrogatório, declarou que o malote continha aproximadamente R$ 
6.000,00 (seis mil reais) em dinheiro, entretanto, de acordo com as mesmas declarações, 
tais valores, estranhamente, não foram encontrados, apesar de estarem no mesmo 
esconderijo que a arma do crime, fato corroborado pelos depoimentos dos policiais que 
efetuaram a prisão. 
Com estas considerações, dou provimento, em parte, à apelação do réu para reduzir a 
pena-base para quatro-anos de reclusão, por infração ao art. 157 do CP, e, tendo em 
vista a ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes e a incidência das causas de 
aumento de pena previstas nos incisos I e III do parágrafo 2º do art. 157 do CP, aumento 
a pena-base em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva, a ser cumprida, de imediato, em 
regime semi-aberto. 
A pena de multa, cumulada com a pena privativa de liberdade, submete-se aos mesmos 
critérios de fixação da pena-base e, no caso em julgamento, a sentença fixou-a no mínimo 
legal (dez dias multa), sem a incidência das causas de aumento (incisos I e III do art. 157 
do CP), mas não houve recurso do MP. Mantenho-a, portanto. 
Em conclusão: dou provimento, em parte, à apelação, para reduzir a pena privativa de 
liberdade a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantendo a de multa 
cumulativamente aplicada. 
É como voto. 

APELAÇÃO EM HABEAS DATA N. 7 - PE 
Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: ANDRÉA DE MIRANDA BORBA 
Apelado: ESTADO DA SUÍÇA 
Advogados: DRS. ANDRÉA DE MIRANDA BORBA (APTE.)  

EMENTA: 
Processual Civil. Habeas data. Incabimento. Indeferimento da petição inicial. Art. 10 da 
Lei nº 9.507/97.  
1. O presente habeas data tem como objeto o indeferimento de pedido de informações 
supostamente efetuado perante órgão diplomático vinculado a Estado estrangeiro 
soberano, que não está sujeito à legislação pátria.  
2. Além disso, a apelante não anexou à exordial qualquer dos documentos elencados no 
parágrafo único do art. 8º da Lei nº 9.507/97. 
3. Estando configuradas as duas hipóteses previstas no art. 10 da referida Lei, deve a 
petição inicial ser indeferida. 
4. Apelação improvida.  
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ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que figuram como partes as acima 
identificadas, decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e das notas 
taquigráficas constantes dos autos, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 21 de setembro de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Trata-se de apelação interposta em habeas data 
impetrado por Andréa de Miranda Borba contra sentença que indeferiu a petição inicial, 
com fundamento no art. 10 da Lei nº 9.507/97 e, em conseqüência, extinguiu o processo 
sem julgamento do mérito. 
Sustenta a apelante, resumidamente, que impetrou habeas data contra o Estado da Suíça 
e não contra o embaixador ou o órgão diplomático; e que a MM. Juíza a quo ignorou o art. 
109, II, da CF. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Trata-se de apelação interposta em habeas 
data impetrado por Andréa de Miranda Borba contra sentença que indeferiu a petição 
inicial, com fundamento no art. 10 da Lei nº 9.507/97 e, em conseqüência, extinguiu o 
processo sem julgamento do mérito. 
Sustenta a apelante, resumidamente, que impetrou habeas data contra o Estado da Suíça 
e não contra o embaixador ou o órgão diplomático; e que a MM. Juíza a quo ignorou o art. 
109, II, da CF.  
O art. 5º, LXXII, da Constituição Federal, assim dispõe: 
"Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
........................................................................................................ 
LXXII - conceder-se-á habeas data: 
a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, 
constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter 
público; 
b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial 
ou administrativo; 
......................................................................................................." 
Por seu turno, o art. 10 da Lei nº 9.507/97, que regula o direito de acesso a informações e 
disciplina o rito processual do habeas data, estabelece: 
"Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, quando não for o caso de habeas data, ou se 
lhe faltar algum dos requisitos previstos nesta Lei". 
Entendo que a MM. Juíza a quo bem fundamentou a sentença recorrida, ao se pronunciar 
nos seguintes termos: 
"(...) É de clareza inconteste que as informações cujo conhecimento se quer assegurar 
através do presente feito não constam de 'registro ou banco de dados de entidades 
governamentais ou de caráter público'. O que se quer, na realidade, é a obtenção de 
informações acerca do andamento de petição dirigida a Estado estrangeiro, através de 
órgão diplomático. 
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Ademais, tem-se que o ato atacado no presente writ foi o indeferimento do pedido de 
informações supostamente feito a órgão diplomático vinculado a Estado estrangeiro 
soberano, que, obviamente, não está sujeito à legislação pátria. A matéria, portanto, deve 
ser regulada pelo Direito Internacional Público. (...)" 
Além disso, a apelante não anexou à exordial qualquer dos documentos elencados no 
parágrafo único do art. 8º da referida Lei, que assim dispõe: 
"Art. 8º. A petição inicial, que deverá preencher os requisitos dos arts. 282 a 285 do 
Código de Processo Civil, será apresentada em duas vias, e os documentos que 
instruírem a primeira serão reproduzidos por cópia na segunda. 
Parágrafo único - A petição inicial deverá ser instruída com prova: 
I - da recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de dez dias sem decisão; 
II - da recusa em fazer-se a retificação ou do decurso de mais de quinze dias, sem 
decisão; ou 
III - da recusa em fazer-se a anotação a que se refere o § 2º do art. 4º ou do decurso de 
mais de quinze dias sem decisão". 
Compulsando os autos, verifico que nenhum documento foi acostado à exordial. 
Conclui-se que, in casu, não apenas não é o caso de habeas data, como também não 
foram preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do art. 8º. Restam, assim, 
configuradas as duas hipóteses previstas no art. 10, em que a petição inicial deve ser 
indeferida. 
Diante do exposto, nego provimento à apelação. 
É como voto. 

APELAÇÃO EM HABEAS DATA N. 8 - PE 
Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelados: DASSOLANGE FIGUEIREDO CAMPOS E OUTROS 
Advogados: DRS. NAZARENO CÉZAR MOREIRA REIS E OUTROS (APTE.) 

EMENTA: 
Processual Civil. Habeas data. Condenação em honorários advocatícios. Incabimento. 
1. Como a Constituição Federal estabelece, a gratuidade das ações de habeas data (art. 
5º, LXXVII), não há que se falar em condenação da parte vencida em custas e honorários 
advocatícios.  
2. Apelação provida. 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que figuram como partes as acima 
identificadas, decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, dar provimento à apelação, nos termos do relatório e das notas 
taquigráficas constantes dos autos, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 21 de setembro de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Trata-se de apelação interposta contra sentença que 
julgou procedente habeas data impetrado por Dassolange Figueiredo Campos e outros 
contra o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social. 
Insurge-se o apelante contra a parte dispositiva da sentença que o condenou ao 
pagamento de honorários advocatícios, por entender ser incabível tal condenação em 
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sede de habeas data. 
Contra-razões não apresentadas. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Trata-se de apelação interposta contra 
sentença que julgou procedente habeas data impetrado por Dassolange Figueiredo 
Campos e outros contra o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, sustentando este 
ser incabível condenação em honorários advocatícios em ação de habeas data. 
Assiste razão ao apelante, uma vez que a Constituição Federal estabelece a gratuidade 
das ações de habeas data (art. 5º, LXXVII). Não há que se falar, portanto, em condenação 
da parte vencida em custas e honorários advocatícios. 
Nesse sentido já teve oportunidade de se pronunciar o egrégio Tribunal Regional Federal 
da 2ª Região: 
"Processual Civil. Habeas data. Erro grosseiro. Condenação em verba honorária. 
Descabimento. 
1. Não se presta o habeas data para veicular pretensão absolutamente estranha aos fins 
declarados no art. 5º, inciso LXXII, da Constituição Federal. 
2. Malgrado a erronia da impetração, descabe a condenação da impetrante em honorários 
advocatícios (CF, art. 5º, LXXVII). 
3. Apelação parcialmente provida". 
(AHD nº 0216581. Rel. Juíza Célia Georgakopoulos. Quarta Turma. DJ 29.04.97). 
Diante do exposto, dou provimento à apelação para o fim de excluir da parte dispositiva 
da r. sentença monocrática a parte relativa à condenação em honorários advocatícios. 
É como voto. 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 48.599 - CE 
Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: JANIO NUNES VIDAL 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogados: DRS. CÍCERO ANTONIO DE MENEZES SOBREIRA E OUTRO (APTE.) E 
ALEXANDRE MEIRELES MARQUES E OUTROS (APDO.) 

EMENTA: 
Constitucional e Administrativo. Servidor público. Dirigente sindical. Inamovibilidade. 
1. Inocorrência de afronta ao disposto no art. 240, b, da Lei 8.112/90 referente à 
inamovibilidade, desde que o servidor não foi removido para localidade diversa daquela 
onde exercia o mandato sindical. 
2. Apelação improvida.  

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à 
unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, na forma do 
relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante 
do presente julgado. 
Recife, 4 de novembro de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Trata-se de mandado de segurança impetrado por 
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Janio Nunes Vidal contra ato do Superintendente Estadual do Instituto Nacional do 
Seguro Social, que determinou sua relotação em outro setor do mencionado Instituto, em 
afronta ao disposto no art. 240, b, da Lei 8.112/90, por ser dirigente sindical. 
O MM. Juiz sentenciante, acolhendo o parecer ministerial, cassou a liminar anteriormente 
deferida e denegou a segurança, ao fundamento de que não houve ilegalidade no ato que 
determinou a relotação do impetrante, tendo em vista o poder discricionário da 
Administração em efetuar a lotação dos seus servidores, não havendo que se cogitar em 
ofensa ao direito da inamovibilidade do servidor dirigente sindical até um ano após o 
mandato. 
Irresignado apela o impetrante, sustentando ofensa ao art. 240, b, da Lei 8.112/90, e que 
sua relotação ocorreu com o intuito de atingir a organização sindical e o livre exercício 
desse direito. 
Contra-razões apresentadas. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): O MM. Juiz sentenciante denegou a 
segurança, por não vislumbrar no ato de relotação do servidor-impetrante qualquer 
afronta ao dispositivo expresso no art. 240, b, da Lei 8.112/90. 
Pretende o apelante, em suas razões de recurso, demonstrar que houve ofensa ao direito 
à inamovibilidade do servidor dirigente sindical. Conforme determina a legislação, tem o 
servidor direito à inamovibilidade pelo período de até um ano após o término do mandato, 
e como o impetrante foi eleito para o mandato de suplente da Diretoria Executiva no 
período compreendido entre 14.07.91 e 14.07.94, entende que estaria o impetrante com o 
direito à inamovibilidade até o dia 14.07.95, ou seja, 1 (hum) ano após o término do 
mandato. 
A pretensão do impetrante está resguardada no art. 240, b, da Lei 8.112/90, que dispõe, 
in verbis: 
"Art. 240. Ao servidor público civil é assegurado, nos termos da Constituição Federal, o 
direito à livre associação sindical e os seguintes direitos, entre outros, dela decorrentes: 
............................................................. 
b) de inamovibilidade do dirigente sindical, até um ano após o final do mandato, exceto se 
a pedido". 
Ao assegurar este direito, o legislador pretendeu inibir a perseguição a servidor integrante 
dos quadros do sindicato. Acredito, até, que este dispositivo teve como parâmetro o 
estabelecido no art. 543 da CLT, que dispõe: 
"... não poderá ser impedido do exercício de suas funções, nem transferido para lugar ou 
mister que lhe dificulte ou torne impossível o desempenho de suas atribuições sindicais". 
Antes de analisar o ato contra o qual se insurge o apelante, trago à colação o que leciona 
Helly Lopes Meirelles a respeito do instituto da lotação: 
"A lotação e a relotação constituem prerrogativas do Executivo, contra as quais não se 
podem opor os servidores, desde que feitas na forma estatutária. Na omissão da lei, 
entende-se amplo e discricionário o poder de movimentação dos servidores, por ato do 
Executivo, no interesse do serviço, dentro do quadro a que pertencem. (In Direito 
Administrativo Brasileiro, 21ª ed., Malheiros, p. 366). 
No caso versado, tenho que a relotação do servidor em outro setor do Instituto Nacional 
do Seguro Social, órgão este em que é lotado o impetrante, não pode ser considerada 
como ilegal e arbitrária. 
A Administração pode e deve organizar seu quadro de servidores com o fim de efetuar 
uma melhor prestação de serviços, e este requisito foi obedecido, desde que, quando da 
solicitação de servidores, o Chefe da Divisão de Recursos Humanos, considerando a 
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carência de servidores na área de seguro social e em consonância com determinação 
ministerial, solicitou à Seção de Assistência e Medicina Social (Posto Médico de Pessoal) 
a apresentação de servidores de diversas categorias profissionais, e não apenas da 
categoria profissional do impetrante. 
Outro ponto a ser analisado é que, com a efetivação da relotação, o impetrante não estará 
impossibilitado de exercer suas atividades sindicais, desde que permanecerá na mesma 
localidade onde exerce o mandato. 
Neste sentido, trago à colação julgado desta Corte: 
"Constitucional e Administrativo. Servidor público presidente de sindicato da classe. 
Direito à livre associação sindical. Inamovibilidade.  
A Lei nº 8.112/90 garante a inamovibilidade ao servidor público investido em mandato 
classista, representante de categoria profissional, de modo a não ser removido ou 
redistribuído para outra localidade diversa de onde exerce o mandato. 
Suspensão dos efeitos da Portaria GPN - 344/95 até a apreciação do agravo pela egrégia 
Turma deste Tribunal. 
Segurança concedida". 
(MS 49264-RN, Rel. Juiz Hugo Machado, julg. à unan. em 22.11.95)".  
Faz-se necessário esclarecer que a denegação da segurança não é em decorrência de 
ser o apelante suplente da Diretoria Executiva do Sindicato, mas em virtude das razões 
expostas. 
Com essas considerações, nego provimento à apelação. 
É como voto. 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 60.041 - CE 
Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelado: ANTÔNIO MARMO DE MORAIS 
Advogado: DR. JOSÉ MARIA CALIXTO PINHEIRO (APDO.) 

EMENTA:  
Tributário. Mandado de segurança. Mandatário. Responsabilidade tributária. Art. 135, II, 
do CTN. 
1. Em agindo o mandatário dentro dos limites dos poderes que lhe foram outorgados, sem 
infringir a lei, contrato ou estatuto social, descabe aplicar-se-lhe a hipótese do art. 135, II, 
do CTN, responsabilizando-o tributariamente. Segurança concedida para retirar o nome 
do impetrante da relação de devedores da União. 
2. Remessa oficial e apelação improvidas. 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que figuram como partes as acima 
identificadas, decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do relatório, 
do voto do Juiz Relator e das notas taquigráficas constantes dos autos, que passam a 
integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 31 de agosto de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Trata-se de mandado de segurança contra ato do 
Procurador da Fazenda Nacional consubstanciado na inscrição do impetrante na dívida 
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ativa da União. Explana que foi procurador da firma "Souto e Irmão Ltda.", sendo a 
aludida inscrição referente a débito desta empresa parcelado mediante sua assinatura, 
como mandatário. Sustenta não se enquadrar na hipótese legal que autorizaria atribuir-lhe 
responsabilidade tributária porque não excedeu os poderes outorgados. Requer a 
exclusão do seu nome da relação de devedores da União. 
Sentença que concedeu a segurança pretendida. 
Apela a União, sustentando ser o mandatário responsável tributariamente pelo débito 
parcelado. 
Duplo grau obrigatório. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): O impetrante foi procurador da empresa 
"Souto e Irmão Ltda.", que lhe outorgou poderes para representá-la "perante quaisquer 
repartições públicas federais, estaduais, municipais e autarquias". Munido deste mandato, 
o impetrante realizou parcelamento de dívida da aludida empresa junto à Fazenda 
Nacional. Foi o inadimplemento deste parcelamento que engendrou a inscrição do 
impetrante na dívida ativa da União, com fundamento no art. 135, II, do CTN, in verbis: 
"Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações 
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, 
contrato social ou estatutos: 
........................................................................................................ 
II - os mandatários, prepostos e empregados". 
Há, portanto, o mandatário que ser pessoamente responsável pelos créditos tributários 
resultantes de atos que tenha praticado com excesso de poderes, infração à lei, ao 
contrato social ou aos estatutos. 
A assinatura do parcelamento da dívida tributária da empresa para a qual o impetrante 
trabalhava não se consubstanciou em ato praticado fora dos poderes que lhe foram 
concedidos através do mandato. Este instrumento, por sua vez, foi-lhe outorgado de 
forma legal, sem violação ao contrato social ou aos estatutos da empresa.  
Destarte, não se enquadra a situação fática dos autos na hipótese do art. 135, II, do CTN, 
para que seja o impetrante responsabilizado tributariamente, descabendo, 
conseqüentemente, a inscrição do seu nome na relação de devedores da União. 
Ante o exposto, nego provimento à apelação e à remessa oficial. 
É como voto. 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 61.975 - CE 
Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apelado: FRANCISCO TADEU BITU FEITOSA 
Advogado: DR. LUIZ AFONSO DINIZ JÚNIOR (APDO.) 

EMENTA: 
Tributário. Imposto de Importação. Hipótese de incidência. Mercadoria destinada ao 
consumo. Art. 23 do Decreto-lei nº 37/66. Art. 19 do CTN. Compatibilidade. Declaração de 
importação. Decreto nº 1.427/95. 
1. O art. 23 do Decreto-lei nº 37/66 é compatível com o art. 19 do Código Tributário 
Nacional. Súmula nº 04 do extinto TFR. 
2. Nas mercadorias importadas para consumo, o fato gerador do imposto de importação 
ocorre na data do registro da declaração de importação na repartição aduaneira. 
3. Para fins do art. 23 do Decreto-lei 37/66, considera-se despachada para consumo 
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qualquer mercadoria importada para ser utilizada, sendo, de regra, toda mercadoria 
importada para este fim. Precedentes do extinto TFR. 
4. In casu, ocorrido o fato gerador do imposto de importação após o início da vigência do 
Decreto nº 1.427, em 29/03/95, aplica-se a alíquota de 70% em tal sede estabelecida. 
5. Apelação e remessa oficial providas. 

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

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: A Fazenda Nacional apela da sentença de fls. 
58 a 70, da lavra do MM. Juiz Agapito Machado, da 4ª Vara/CE, que na ação 
mandamental declarou a inconstitucionalidade incidenter tantum da Lei 1.427/95, 
concedendo a segurança pleiteada, para que a impetrante, ora apelada, recolhesse 
apenas o percentual de 32% a título do Imposto de Importação referente ao bem que 
deseja importar.  
Nas suas razões de apelo, a parte argúi ser o fato gerador a entrada do produto no 
território nacional, matéria já apreciada pela Suprema Corte e fixada na legislação 
vigente, CTN.  
Sem contra-razões.  
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): A Fazenda Nacional apela da 
sentença de fls. 58 a 70, da lavra do MM. Juiz Agapito Machado, da 4ª Vara/CE, que na 
ação mandamental declarou a inconstitucionalidade incidenter tantum da Lei 1.427/95, 
concedendo a segurança pleiteada, para que a impetrante, ora apelada, recolhesse 
apenas o percentual de 32% a título do Imposto de Importação referente ao bem que 
deseja importar. 
Nas suas razões de apelo, a parte argúi ser o fato gerador a entrada do produto no 
território nacional, matéria já apreciada pela Suprema Corte e fixada na legislação 
vigente, CTN. 
A Constituição Federal, em exceção ao princípio da estrita legalidade, atribuiu ao Poder 
Excutivo o poder de alterar a alíquota de determinados impostos, entre eles o Imposto de 
Importação, conforme disposto no artigo 153, § 1º: 
"§ 1º. É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos 
em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos I, II, IV e V". 
Em relação ao alcance do termo "lei" acima utilizado, mormente alguns entendam tratar-
se tão somente de lei complementar, firmo entendimento no sentido de cuidar-se de lei 
ordinária, visto que resta claro que o texto constitucional é sempre expresso quando 
pretende reservar a competência de determinada matéria à lei complementar. Ademais, 
soaria incoerência submeter-se a alteração da alíquota de determinados impostos, 
instrumento de intervenção da União na economia, aos limites de lei complementar, 
sabidamente de elaboração mais complexa e demorada do que a lei ordinária. 
Neste sentido, reporto-me a jurisprudência desta Corte: 
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"Tributário. Processual Civil. Mandado de segurança. Imposto de Importação. Alteração 
de alíquota. Majoração. Possibilidade. Lei nº 3.244/57. Decreto-lei 2.162/84. Decreto 
1.427/95. 
- Os Decretos 1.391/95 e 1.427/95, que modificaram o valor da alíquota, o fizeram com 
sucedâneo na legislação vigente, Lei 3.244/57, Lei 8.085/90 e fundamentalmente no 
Decreto-lei 2.162/84, o qual alterou em 60 (sessenta pontos percentuais) ad valorem a 
limitação da alíquota em comento, dispensada a observância do limite máximo a que se 
refere o caput do art. 3º da Lei 3.244/57. 
- Remessa oficial provida". 
(TRF 5ª Região, REO 57.179/CE, Relator Juiz José Maria Lucena, decisão unânime, DJ 
em 25.09.98). 
"Tributário. Constitucional. Imposto de Importação. Alteração da alíquota de 20% para 
32%, e para 70%. Possibilidade. Lei 3.244, de 14.09.57, alterada pelo Decreto-lei 
2.162/84 e pela Lei 8.085/90. 
- O limite máximo de alteração da alíquota ficou fixado em 60% ad valorem, vale dizer, o 
limite para mais estabelecido pelo parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 3.244/57 com as 
alterações subseqüentes. 
- Apelação e remessa oficial providas. 
(TRF 5ª Região, AMS 53045/CE, Relator Juiz Castro Meira, decisão unânime, DJ em 
17.05.96, p. 32111). 
Em relação ao momento do fato gerador, atente-se primeiramente a Alberto Xavier 
(Lançamento no Direito Tributário Brasileiro), o qual ensina que tem-se no Imposto de 
Importação tributo indireto, exigível mediante lançamento por homologação. Ainda 
consoante o mesmo autor: 
"O que caracateriza verdadeiramente esta modalidade é o fato do pagamento do imposto 
não depender de prévio exame da autoridade administrativa, de tal modo que ele se 
apresenta 'antecipado' em relação a um ulterior e eventual ato administrativo de 
lançamento praticado pelo fisco". 
Vadison Espinheiro do Carmo, citado por Haroldo Gueiros Bernardes ("Imposto de 
Importação, Lançamento, Prescrição" - Revista de Direito Tributário, nº 29-30), 
esquematizando a operação ocorrida no Imposto de Importação, observa: 
"No Imposto de Importação o lançamento opera-se por homologação (exceto na 
bagagem). O despacho aduaneiro de mercadoria é processado pelo documento 
denominado Declaração de Importação, em que o importador antecipa o pagamento dos 
tributos sem prévio exame da autoridade administrativa e apresenta aquele documento 
para registro na repartição fiscal, com determinação da matéria tributável e o montante do 
tributo devido (e já pago) e outros elementos indicados na legislação tributária".  
Haroldo Gueiros Bernardes, no referido artigo, afirma que a declaração de importação 
(que dá surgimento ao despacho aduaneiro) tem apenas valor informativo e jamais pode 
corresponder a um autolançamento. Neste sentido, o egrégio e extinto Tribunal Federal 
de Recursos, na Apelação em Mandado de Segurança nº 80.008, assim se houve: "A 
declaração de importação tem apenas valor informativo, não importando em ato de 
lançamento...". 
O egrégio e extinto Tribunal Federal de Recursos, em analisando a matéria, expediu a 
Súmula nº 04, pela qual há compatibilidade entre o art. 19 do Código Tributário Nacional e 
o art. 23 do Decreto-lei nº 37/66. 
Transcreva-se trecho do voto do Min. Carlos Velloso: 
"Por ser tratar de situação de fato, verificando-se a circunstância material - a entrada da 
mercadoria no território nacional - tem-se o fato imponível, ou a realização, no mundo das 
coisas, da hipótese de incidência descrita, in abstrato, na Lei (CTN, art. 116, I). 
Em princípio seria assim. 
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Mas acontece que o CTN, no art. 116, é expresso no prescrever: 'salvo disposição de lei 
em contrário'. 
Admite, pois, que situações de fato caracterizadoras da hipótese de incidência, pelo 
próprio CTN descritas, possam sofrer alteração por outra lei, não distinguindo entre lei 
ordinária ou lei complementar. 
Assim, estou em que, conjugando o norma do art. 19 do CTN com as disposições 
inscritas nos arts. 114 e 116 do mesmo estatuto tributário, não há como deixar de 
emprestar validade ao que está prescrito no art. 23 do Decreto-lei nº 37, de 1966." 
Aliomar Baleeiro, em comentando o art. 19 do Código Tributário Nacional, assinala: 
"O art. 23, do Decreto-lei 37/66 estabelece o critério para fixação da data do fato gerador - 
a da disposição do art. 44 do mesmo diploma, isto é, a da nota que inicia o despacho 
aduaneiro, salvo o caso do parágrafo único do art. 1º (mercadoria desaparecida)". 
Alfredo Augusto Becker, em considerações sobre o fato gerador dos tributos, refere-se ao 
núcleo e aos elementos adjetivos da hipótese de incidência tributária, argumentando que 
a ocorrência real dos elementos adjetivos é tão importante quanto a do fato previsto como 
núcleo. Nesta determinação do fato gerador, frisa a relevância dos aspectos ou elementos 
temporal e espacial da hipótese de incidência tributária, que denomina "coordenadas de 
tempo e lugar". 
Quanto ao Imposto de Importação, tem-se que o fato físico da entrada não é, de ordinário, 
suficiente para determinar a ocorrência do fato imponível tributário, posto que, verbi gratia, 
uma mercadoria estrangeira que adentre o território nacional, destinada a outros países 
(Bolívia e Paraguai, que não possuem contato com o mar, por exemplo), não se sujeita ao 
pagamento de Imposto de Importação.  
É indiscutível que o fato gerador do Imposto de Importação é a entrada da mercadoria no 
território nacional, mas esta entrada não é considerada em termos apenas físicos, pelo 
que se poderia mencionar uma "entrada juridicamente relevante". 
A este elemento espacial, há de se acrescentar, para o perfazimento do fato gerador, seu 
elemento temporal, que ocorre, importada para consumo a mercadoria, na data do 
registro da declaração de importação na repartição aduaneira. 
Com efeito, estabelece o Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto 91.030/85:  
"Art. 86. O fato gerador do imposto é a entrada da mercadoria estrangeira no território 
aduaneiro (art. 19 do CTN, art. 1º do DL 37/66)". 
"Art. 87. Para efeito de cálculo do imposto considera-se ocorrido o fato gerador (DL 37/66, 
art. 23):  
I - na data do registro da Declaração de Importação de mercadoria despachada para o 
consumo..." 
Pertinente à matéria, é a jurisprudência abaixo transcrita: 
"Mandado de segurança contra ato judicial. Liminar para desembaraço aduaneiro de 
veículo novo importado. Imposto de Importação. Alíquota de 70% (setenta por cento). 
Decreto 1.427/95. Em tema de impostos sobre comércio exterior, é facultado ao Poder 
Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei - e 
independentemente de observância do postulado constitucional da anterioridade - alterar, 
para efeito de sua imediata exigibilidade, as alíquotas tanto do imposto de importação 
quanto do imposto de exportação (CF/88, art. 150, § 1º, c/c art. 153, § 1º). Fato gerador. 
O imposto de importação tem como fato gerador a entrada de produtos estrangeiros no 
território nacional (CTN/66, art. 19). Tratando-se de mercadoria despachada para 
consumo, considera-se ocorrido o fato gerador na data do registro, na repartição 
competente, da declaração apresentada pelo importador (Decreto-lei 37/66, art. 23, c/c 
art. 44), sendo irrelevante para esse efeito específico a data da celebração do contrato de 
compra e venda ou a do embarque ou a do ingresso no país da mercadoria importada. 
Precedentes do STF (ADIN. nº 1.293-2/DF, Rel. Ministro Celso de Mello). Exigibilidade da 
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alíquota de 70% (setenta por cento) prevista no Decreto 1.427/95, de 29.03.95. No caso, 
incide a alíquota de 70% (setenta por cento), fixada no Decreto 1.427, de 29.03.95, uma 
vez que o veículo importado, um automóvel Mercedes Benz, foi embarcado no Porto de 
Enverglades/FL, em 04.04.95, chegando em nosso país, no Porto de Imbituba/SC, em 
20.04.95, quando já vigente nova ordem jurídica a respeito. Legalidade do ato judicial 
hostilizado. O indeferimento da liminar está respaldado no regular exercício da 
competência jurisdicional e encontra apoio na inexistência dos pressupostos ensejadores 
da tutela antecipatória, o que torna inatacável o ato judicial hostilizado". 
(MS 9504277020-RS, TRF 4ª Região, 2ª Turma, Relator: Juiz Vilson Daros. DJ, 29.11.95, 
p. 82760.) 
"Tributário. Imposto de Importação. Guia de importação. Fato gerador. Portaria Ministerial 
nº 711, 17 de novembro de 1992.  
1. O imposto de importação, segundo dispõe o art. 19 do Código Tributário Nacional, tem 
como fato gerador a entrada dos produtos estrangeiros no território nacional.  
2. A guia de importação autoriza a entrada de mercadoria no território aduaneiro, mas não 
fixa o momento do fato gerador, não se levando, portanto, em consideração, a data de 
sua expedição para determinação da incidência da alíquota do imposto de importação".  
(AMS 0138141/94-MA, Rel. Juiz Tourinho Neto, TRF 1ª Região, 3ª Turma, decisão em 
20.03.85, DJ 06.04.95, p. 19346). 
"Imposto de Importação. Fato gerador. Guia de importação. Portaria 711/92. Verificada a 
ocorrência do fato gerador do Imposto de Importação na vigência da Portaria 711/92, 
correto é o recolhimento do imposto sob a alíquota nela exigida. Sentença confirmada. 
Apelo improvido".  
(AMS 05.27028/93-AL, Rel. Juiz Francisco Falcão, TRF 5ª Região, 1ª Turma, decisão em 
19.08.93, DJ 18.03.94, p. 10689). 
O momento de incidência, no caso de bem importado para consumo, é aquele do registro 
da declaração de importação na repartição aduaneira, não importando, na espécie, o 
momento de expedição da guia de importação. 
Resta, ainda, definir-se o sentido do vocábulo "consumo", utilizado pela legislação. 
O Ministro Décio Miranda, em voto proferido na Apelação em Mandado de Segurança nº 
77.431-RJ, asseverou: 
"Na verdade, porém, não há texto legal que autorize distinção entre mercadoria importada 
para consumo e mercadoria não importada para o consumo. Toda mercadoria importada 
supõe-se que seja para o consumo. A expressão 'para consumo' vem da antiga 
denominação do imposto de importação, que se chamava 'direito de importação para 
consumo'. Sempre que incidia imposto de importação, era direito de importação para 
consumo. Não havia, então, como hoje não há, dois impostos de importação". 
O Ministro Carlos Velloso, na Uniformização de Jurisprudência na Apelação em Mandado 
de Segurança 79.750 - SP, que originou a citada Súmula nº 04 - TFR, assim se houve: 
"De fato, não há norma caracterizadora da natureza do produto importado: mercadoria 
despachada para consumo e mercadoria que não é despachada para consumo. 
O que me parece, todavia, é que não se torna necessária a existência de norma com tal 
finalidade. 
Consumo, derivado do verbo consumir, segundo Aurélio, quer dizer: ato ou efeito de 
consumir; gasto; aproveitamento dos produtos. 
Consumir, na verdade, pode significar destruir. Quer dizer, também, gastar, utilizar, 
aplicar, empregar. 
Porque o que se usa, o que se utiliza, o que se aplica, em razão do uso, da utilização, da 
aplicação, consome-se, porque se desgasta. Entendo que a lei - o art. 23 do Decreto-lei 
37/66 - quando expressa - 'mercadoria despachada para consumo' - quer dizer: 
mercadoria importada para ser usada, para ser utilizada, para ser aplicada, ser 
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empregada. 
De regra, toda mercadoria é importada para este fim". 
Deste modo, considerando que o registro da mercadoria importada na repartição 
aduaneira somente ocorreu após o início da vigência do Decreto 1.427, de 29.03.95, é de 
aplicar-se a alíquota alterada pelo mesmo, qual seja, de 70%.  
Por tais razões, dou provimento à apelação e à remessa oficial, entendendo pela 
possibilidade de aplicar-se o Decreto nº 1.427, de 29.03.95, ao caso sub judice. 
É o meu voto.  

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 67.044 - PE  
Relatora: A SRA. JUÍZA MARGARIDA CANTARELLI 
Apelante: LABORATÓRIO MARCELO MAGALHÃES S/C LTDA. 
Apelados: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS E FUNDAÇÃO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 
Advogados: DRS. ANTÔNIO RICARDO ACCIOLY CAMPOS E OUTROS (APTE.) E FLÁVIO 
ROBERTO FERREIRA DE LIMA E OUTROS E GERALDO JOSÉ MACEDO DA TRINDADE E 
OUTROS (APDOS.) 

EMENTA:  
Constitucional. Tributário. Contribuição social do salário-educação. Decreto-lei 1.422/75 e 
Decreto 87.043/82 recepcionados pela CF/88. Constitucionalidade da Lei 9.424/96. 
Precedentes do STF na ADC nº 3 - DF.  
I - Inexistência de inconstitucionalidade da contribuição do salário-educação criado pelo 
Decreto-lei 1.422/75, até o advento da Lei 9.424/96.  
II - Ausência de comando constitucional impondo vedação ao seu recolhimento, posto ter 
sido a exação criada nos termos da Carta Magna anterior.  
III - Recepcionado o salário-educação pela CF/88, encontra-se o mesmo regulamentado 
pela Lei 9.424/96, em perfeita consonância com o texto constitucional. Precedentes do 
STF na ADC nº 3 - DF. 
IV. Apelação improvida. 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação em Mandado de Segurança nº 
67044-PE, 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, 10 de fevereiro de 2000 (data do julgamento). 
JUÍZA MARGARIDA CANTARELLI - Relatora 

RELATÓRIO 
A SENHORA JUÍZA MARGARIDA CANTARELLI: Laboratório Marcelo Magalhães S/C 
Ltda. impetrou mandado de segurança contra ato do Superintendente do INSS e 
Superintendente da FNDE - Fundação Nacional de Desenvolvimento da Educação, 
insurgindo-se contra a cobrança do salário-educação, que alega ser inconstitucional até o 
advento da Lei 9.424/96, pois foi instituído pelo Decreto-lei 1.422/75, que não foi 
recepcionado pela CF/88. Afirma que a referida exação foi revogada pelo art. 25 do 
ADCT. Requer a compensação do que foi pago indevidamente até o advento da referida 
lei. 
O MPF opinou pela denegação da segurança, alegando que a contribuição discutida tem 
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relação com finanças públicas e que este tema poderia ser disciplinado por decreto-lei na 
Carta Magna anterior. Argumenta, finalmente, que o art. 25 do ADCT revogou apenas as 
normas que delegam competência, sem revogar os atos anteriormente praticados. Que a 
Lei 9.424/96 estabeleceu todos os elementos indispensáveis à criação do tributo, com 
observância do art. 150, I e II, da CF/88. 
Ao final, o MM. Juiz a quo denegou a segurança. 
Inconformada, apelou a impetrante às fls. 216/328, reiterando os argumentos da inicial. 
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 
A SENHORA JUÍZA MARGARIDA CANTARELLI (Relatora): Cuida-se de apelação de 
sentença que denegou a segurança para considerar constitucional a cobrança do salário-
educação com base no Decreto-lei 1.422/75 e Decreto 87.043/82, que fixou a alíquota da 
referida exação até o advento da Lei 9.424/96. 
A contribuição em comento foi instituída pelo Decreto-lei 1.422/75, com amparo nos arts. 
55 e 178 da CF/67, que determinavam o seguinte: 
"Art. 55. O Presidente da República, em casos de urgência ou de interesse público 
relevante, e desde que não haja aumento de despesas, poderá expedir decretos-lei sobre 
as seguintes matérias: 
I - omissis 
II - finanças públicas, inclusive normas tributárias; e 
omissis".  
"Art. 178. As empresas comerciais, industriais e agrícolas são obrigadas a manter o 
ensino primário completo de seus empregados e o ensino dos filhos destes, entre os 7 
(sete) e os 14 (quatorze) anos, ou concorrer para aquele fim, mediante a contribuição do 
salário-educação, na forma que a lei estabelecer". 
O disciplinamento da contribuição acima referida deu-se mediante a expedição do 
Decreto-lei 1.422/75 e do Decreto 87.043/82, que definiu a alíquota à base de 2,5% 
incidente sobre a folha de salário de contribuição. 
Como se vê, a referida contribuição foi criada com amparo na Carta Magna anterior, posto 
que tem um caráter financeiro, tendo como finalidade o custeio do ensino primário público. 
Inclusive, durante a vigência da CF/67, o STF decidiu pela constitucionalidade da exação 
no RE 82.480-RS - 01.09.76. 
Passemos a analisar o disposto no art. 25 do ADCT, que ora se transcreve: 
"Art. 25. Ficam revogados, a partir de cento e oitenta dias de promulgação da 
Constituição, sujeito este prazo a prorrogação por lei, todos os dispositivos legais que 
atribuam ou deleguem a órgão do Poder Executivo competência assinalada pela 
Constituição ao Congresso Nacional, especialmente no que tange a: 
I - ação normativa". 
O salário-educação não foi revogado pela atual Constituição Federal, pois o art. 25, ao 
revogar as deliberações ao Poder Executivo, não revogou os atos por ele praticados. 
A jurisprudência dominante vem entendendo que o surgimento de nova ordem 
constitucional não impede que se preservem as normas materiais que se compatibilizem 
com o novo comando normativo. 
Ressalte-se, ainda, que, não obstante a atual CF/88 não mais permitir a competência do 
Executivo para legislar sobre a matéria, também não existe inconstitucionalidade formal 
superveniente, tendo sido a contribuição instituída em conformidade com a Carta vigente 
à época. Ademais, a contribuição em exame foi recepcionada pela atual Carta Magna, em 
seu artigo 212, § 5º, que dispõe o seguinte: 
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"Art. 212. 
§ 5º - O ensino fundamental público terá como fonte adicional de financiamento a 
contribuição social do salário- educação, recolhida , na forma da lei, pelas empresas, que 
dela poderão deduzir a aplicação realizada no ensino fundamental de seus empregados e 
dependentes". 
Conforme se depreende do acima disposto, não procede a afirmação de que para regular 
a exação em comento é necessária a sua criação através de lei complementar, pois a 
própria Lei Maior atribui a sua criação de forma genérica à lei, sem especificações. 
Desse modo, conclui-se que a edição da Lei 9.424/96, dispondo sobre a base de cálculo 
da exação em comento, fixando sua alíquota em 2,5% e a destinação dos recursos 
recolhidos, encontra-se em consonância com a CF em vigor. 
Neste sentido vem se posicionando esta Eg. Corte, pelo que vale transcrever decisão 
proferida nos autos da AMS 65.309 - PE da lavra MM. Juiz Petrucio Ferreira: 
"Constitucional. Tributário. Sálario-educação. Decreto-lei 1.422/75 recepcionado pela 
Carta Política de 1988. Lei 9.424/96. Desnecessidade de lei complementar. 
1. A correta interpretação do artigo 25 do ADCT não autoriza a declarar o Decreto-leí nº 
1.422/75, regulador da referida contribuição, inconstitucional. 
2. Tampouco procede a alegação de que indispensável para a regular instituição do 
salário-educação seria necessário lei complementar, visto que a própria Carta Magna já 
traça em seu texto o perfil da exação, atribuindo genericamente à lei, sem qualificativos, a 
sua regulamentação.  
3. A Lei 9.424/96, ao fixar a alíquota da referida contribuição, além de sua base de 
cálculo, do órgão competente para arrecadá-la e da destinação dos recursos recolhidos, 
encontra-se em perfeita harmonia com o texto constitucional. 
4. Apelação improvida". 
Ressalto, por fim, que, conforme Informativo nº 173 do Supremo Tribunal Federal, quando 
do julgamento da ADC 3 -DF, Rel. Min. Nelson Jobim, 02.12.99, aquela Eg. Corte 
pronunciou-se pela constitucionalidade da exação em comento. Tal decisão foi assim 
resumida: 
"O Tribunal, por maioria, julgou procedente ação declaratória de constitucionalidade 
promovida pelo Procurador-Geral da República para, com força vinculante, eficácia erga 
omnes e efeito ex tunc, declarar a constitucionalidade do art. 15, § 1º, I e II, e § 3º da Lei 
9.424/96, que dispõe sobre a contribuição social do salário-educação previsto no § 5º do 
art. 212 da CF (EC 14/96). Afastou-se a necessidade de lei complementar para sua 
instituição, dado que o salário-educação possui natureza tributária de contribuição, não se 
aplicando os arts. 146, III, a, e 154, I, da CF, que se referem a impostos. Salientou-se, 
ainda, que a contribuição do salário-educação está expressamente prevista no art. 212 da 
CF, o que afasta a aplicação do art. 195, § 4º, da CF - que faculta, na forma do art. 154, I, 
da CF, a instituição de outras fontes destinadas à seguridade social (CF, art. 212, § 5º: 'O 
ensino fundamental público terá como fonte adicional de financiamento a contribuição 
social do salário-educação, recolhida pela empresa, na forma da lei'). Considerou-se, 
também, não estar caracterizado o vício de inconstitucionalidade formal por ofensa ao 
parágrafo único do art. 65 da CF - determina que o projeto de lei emendado voltará à 
Casa iniciadora -, porquanto as alterações introduzidas pelo Senado Federal não 
importaram alteração do sentido da proposição legislativa e, somente nesta hipótese, o 
projeto de lei deveria ser devolvido à Câmara de Deputados. Vencido o Min. Marco 
Aurélio, que declarava a inconstitucionalidade formal do caput do art. 15, por 
inobservância da regra do art. 65 da CF, tendo em vista que o Senado Federal, ao 
substituir a expressão 'folha de salários' por 'total de remunerações pagas ou creditadas, 
a qualquer título', alargou a base de incidência da contribuição, promovendo alteração 
substancial na proposição legislativa. Vencido, também, o Min. Sepúlveda Pertence, que 
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acompanhava o voto do Min. Marco Aurélio para, em menor extensão, declarar a 
inconstitucionalidade formal, no caput do art. 15, da expressão 'a qualquer título'. [Lei 
9.424/96, art. 15: 'O salário-educação, previsto no art. 212, § 5º, da Constituição Federal é 
devido pelas empresas, na forma em que vier a ser disposto em regulamento, é calculado 
com base na alíquota de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o total de remunerações 
pagas ou creditadas, a qualquer título aos segurados empregados, assim definidos no art. 
12, inciso I, da Lei 8.212/91']. 
Quanto à constitucionalidade material, o Tribunal, por unanimidade, entendeu que o art. 
15 da Lei 9.424/96 contém os elementos essenciais da hipótese de incidência do salário-
educação, e que a expressão 'na forma em que vier a ser disposto em regulamento' é 
meramente expletiva, haja vista a competência privativa do Presidente da República para 
expedir regulamentos para a fiel execução das leis (CF, art. 84, IV, in fine). Considerou-
se, ainda, que o salário-educação não incide na vedação de identidade de base de 
cálculo (CF, art. 154, I e art. 195, § 4º) porque tem previsão constitucional expressa (CF, 
art. 212, § 5º)". 
Desse modo nego provimento à apelação para manter a sentença recorrida.  
É como voto. 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 67.602 - PB 
Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: FRANCISCO OCIAN BASTOS MOTA 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogados: DRS. EMERSON MOREIRA DE OLIVEIRA (APTE.) E RAIMUNDO DE ALMEIDA 
JÚNIOR E OUTROS (APDO.) 

EMENTA:  
Administrativo. Cômputo de tempo de serviço em atividades insalubres. Ao servidor 
público só será admitida a contagem prevista no sistema previdenciário comum se tal vier 
a ser previsto em lei complementar. Interpretação da regra do parágrafo 1º do art. 40 da 
Constituição Federal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Apelação improvida.  

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

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurge-se o apelante contra sentença que 
denegou a segurança, não determinando o fornecimento de certidão relativa ao tempo de 
serviço prestado sob o regime celetista, no período compreendido entre 20.03.72 e 
31.03.77, com o acréscimo previsto nos Decretos nºs 53.831/64 e 83.080/79 e na Lei nº 
8.213/91, bem como a averbação desse tempo acrescido do tempo simples prestado nos 
termos da Lei nº 8.112/90. 
Alega, em resumo, o direito adquirido de ter averbados ao seu tempo de serviço os 
acréscimos legais devidos em razão do exercício da atividade de professor prestada 
antes do advento da Lei nº 8.112/90. 
Sem contra-razões, vieram os autos. 
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É o relatório. 
Peço dia para julgamento. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A orientação do Supremo Tribunal 
Federal é pacífica no sentido da inaplicação aos servidores públicos das regras da 
Previdência Social comum relativas à contagem de tempo de serviço em atividades 
insalubres ou perigosas. 
Nesse sentido, acórdão da lavra do eminente Ministro Néri da Silveira, no MI 484-RJ, 
assim ementado: 
"Mandado de Injunção.  
2. Aposentadoria especial, nos casos de exercício de atividades penosas, insalubres ou 
perigosas.  
3. O parágrafo 1º do art. 40 da Constituição prevê, apenas, que lei complementar poderá 
estabelecer exceções ao disposto no inciso III, a e c; não concede, desde logo, a 
Constituição direito a uma aposentadoria especial, nas circunstâncias referidas de 
trabalho.  
4. Precedentes do STF nos Mandados de Injunção nºs 425 e 444.  
5. Mandado de injunção não conhecido".  
No mesmo sentido, acórdão na ADI-755/SP, Relator designado o Ministro Maurício 
Correia: 
"Ação direta de inconstitucionalidade. Contagem proporcional do tempo de serviço 
prestado sob o regime de aposentadoria especial e sob regime diverso. Impugnação do § 
6º do art. 126 da Constituição do Estado de São Paulo: o tempo de serviço prestado sob o 
regime de aposentadoria especial será computado da mesma forma, quando o servidor 
ocupar outro cargo de regime idêntico, ou pelo critério da proporcionalidade, quando se 
trate de regimes diversos". 
1. O art. 40, III, b, da Constituição Federal, assegura o direito à aposentadoria especial 
'aos trinta anos de efetivo exercício nas funções de magistério, se professor, e vinte e 
cinco, se professora, com proventos integrais'; outras exceções podem ser previstas em 
lei complementar (CF, art. 40, § 1º), 'no caso de exercício de atividades consideradas 
penosas, insalubres ou perigosas'.  
2. A expressão 'efetivo exercício em funções de magistério' contém a exigência de que o 
direito à aposentadoria especial dos professores só se aperfeiçoa quando cumprido 
totalmente este especial requisito temporal no exercício das específicas funções de 
magistério, excluída qualquer outra. 
3. Não é permitido ao constituinte estadual nem à lei complementar federal fundir normas 
que regem a contagem do tempo de serviço para aposentadorias sob regimes diferentes, 
contando proporcionalmente o tempo de serviço exercido em funções diversas.  
4. Ação direta conhecida e julgada procedente, por maioria, para declarar a 
inconstitucionalidade do § 6º do art. 126 da Constituição do Estado de São Paulo, porque 
o art. 40 da Constituição Federal é de observância obrigatória para todos os níveis de 
Poder. Precedente: ADI nº 178-7/RS". 
Sem deixar de reconhecer as alterações impostas pela Emenda Constitucional nº 20/98, 
no caso em exame, somente a lei complementar poderia admitir a contagem acrescida de 
tempo de serviço em atividade insalubre para aposentadoria do servidor. Imprestável para 
esse fim, portanto, a certidão fornecida pelo INSS, sem que se viole qualquer direito 
adquirido, nem a regra de contagem recíproca de tempo de serviço, porque a 
reciprocidade se limita à admissão do tempo normal admitido no regime a que submetido 
o servidor público. 
Por essas razões, nego provimento à apelação.  
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HABEAS CORPUS N. 715 - PB 
Relator: O SR. JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE 
Impetrante: AGENOR PEREIRA PINTO 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 2ª VARA - PB  
Paciente: AGENOR PEREIRA PINTO 

EMENTA: 
Processual Penal. Habeas corpus. Paciente preso em flagrante delito. Alegação de 
excesso de prazo na instrução. Inocorrência. Processo na fase de alegações finais. 
1. Verifica-se que a instrução criminal foi finalizada em 26 (vinte e seis) dias, não podendo 
se afirmar que houve excesso de prazo porque não ultrapassou-se o prazo de 81 (oitenta 
e um) dias.  
2. É de se observar, também, que quando o writ foi impetrado já havia sido encerrada a 
instrução criminal, encontrando-se o processo na fase das alegações finais, não devendo, 
assim, prosperar a alegação de que houve excesso de prazo.  
3. É perfeitamente aplicável a Súmula 52 do colendo Superior Tribunal de Justiça: 
"Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por 
excesso de prazo".  
4. Ordem que se denega. 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas, decide a Turma de 
Férias do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, denegar a ordem de 
habeas corpus, na forma do relatório, voto e das notas taquigráficas constantes dos 
autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 19 de janeiro de 2000 (data do julgamento). 
JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE: Trata-se de habeas corpus 
impetrado por Agenor Pereira Pinto alegando excesso de prazo para conclusão da 
instrução criminal, vez que encontra-se preso há mais de 81 (oitenta e um) dias, 
requerendo o cancelamento da prisão em flagrante com a expedição do alvará de soltura. 
A MM. Juíza Federal Substituta em exercício na 2ª Vara Federal da Seção Judiciária da 
Paraíba remeteu a este egrégio Tribunal o presente writ, com os documentos de fls. 5/23. 
Informações prestadas pela autoridade coatora (fls. 28/29), onde comunica a existência 
da Ação Penal nº 96.8429-7, promovida pelo Ministério Público Federal contra o paciente 
Agenor Pereira Pinto, denunciado como incurso nas penas dos arts. 289, § 1º, 297, 180 e 
329, todos do Código Penal. 
Esclareceu ainda a autoridade impetrada que há registro nos autos de elementos de 
prova quanto à autoria e à materialidade dos crimes de receptação, falsificação de 
documentos públicos e resistência (perícia documentoscópica, exame grafotécnico, 
confissão parcial, depoimentos, exame de corpo de delito). 
Acrescentou ainda que o paciente confessou em seus depoimentos nas fases 
policial/judicial que é reincidente, já condenado à pena de 11 (onze) anos por estelionato, 
tendo também respondido a processo por falência fraudulenta. 
Pedido de relaxamento da prisão formulado pelo acusado, ora paciente (fls. 57), por 
entender que encontra-se sofrendo constrangimento ilegal por encontrar-se preso além do 
limite fixado pela lei e por ter residência fixa. 
Habeas corpus impetrado pelo paciente (fls. 58) perante este egrégio Tribunal onde 
argumenta excesso de prazo. 
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Com vista, nesta instância, o representante do Ministério Público opinou pela denegação 
da ordem de habeas corpus por entender que não se configurou o excesso de prazo, vez 
que o habeas corpus foi impetrado quando a instrução criminal já havia sido encerrada, 
devendo, segundo ele, ser aplicada a Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE (Relator): O presente mandamus 
funda-se na existência de excesso de prazo na instrução criminal. 
Ocorre que consta nas informações prestadas pela autoridade coatora que o processo 
encontra-se na fase das alegações finais. 
É de se observar que a instrução do processo iniciou-se no dia 23 de março de 1997, com 
o interrogatório do acusado ora paciente (fls.12), e foi concluída no dia 18 de abril de 
1997, às 11:30 h, com a realização da audiência de inquirição da única testemunha 
arrolada pela defesa (fls.17), tendo sido, naquela ocasião, aberto prazo para diligências 
que foram de logo dispensadas pelas partes, abrindo então a MM. Juíza Federal 
substituta em exercício na 2ª Vara daquela Seção Judiciária aberto vista sucessivamente 
ao Ministério Público e ao acusado para oferecimento de alegações finais. 
Observe-se, ainda, que o habeas corpus foi impetrado no dia 18.04.97, às 17:34 h. 
Atente-se ainda para o fato de que a instrução criminal foi finalizada em 26 (vinte e seis) 
dias, não podendo se afirmar que configurou-se excesso de prazo porque não 
ultrapassou-se o prazo de 81(oitenta e um) dias. 
Neste sentido já entendeu este egrégio Tribunal Regional Federal: 
"Processual Penal. Habeas corpus. Paciente preso em flagrante delito. Alegação de 
excesso de prazo na instrução criminal. Inocorrência.  
- Verifica-se excesso de prazo no processo penal, quando a instrução criminal ultrapassar 
o prazo de 81 dias. 
- Sendo decorridos, apenas, 15 dias da data do oferecimento da denúncia à impetração 
do presente writ, inexiste a ilegalidade apontada.  
- Ordem que se denega".  
(HC 500920/CE, Rel. Juiz Nereu Santos, DJU 02.11.98, p. 253). 
Verifíca-se, também, que quando o writ foi impetrado já havia sido encerrada a instrução 
criminal, encontrando-se o processo na fase das alegações finais, não devendo, assim, 
prosperar a alegação de que houve excesso de prazo. 
Deste modo, é perfeitamente aplicável a Súmula 52 do colendo Superior Tribunal de 
Justiça: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por 
excesso de prazo". 
Este egrégio Tribunal Regional Federal tem seguido esta orientação, conforme se pode 
observar a seguir: 
"Penal. Habeas corpus. Excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal. 
Acusado preso preventivamente há mais de dois anos e oito meses. Art. 288. Quadrilha 
ou bando. Inépcia da denúncia. Ausência de descrição mínima do fato delituoso e da ação 
imputada ao paciente. Crime que exige a demonstração de estabilidade do desiderato 
criminoso. Ordem concedida. 
1. A argüição de que houve excesso de prazo não merece prosperar, já que ultimada a 
instrução criminal, a teor da Súmula 52 do STJ. 
2. (...) 
3. (...) 
4. (...) 
5. (...)" 
(HC 501046/PE, Rel. Juiz Geraldo Apoliano, DJU 12.11.99, pp. 1167). 
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"Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Constrangimento ilegal por excesso de prazo 
na instrução do processo. Excesso justificado. Diligências imprescindíveis. Súmula 52 do 
Superior Tribunal de Justiça.  
1. (...) 
2. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por 
excesso de prazo (Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça). 
3. Incidência da Súmula 52 do STJ ao caso em apreço, à conta de já se encontrar o 
processo na fase de diligências do artigo 499 do Código de Processo Penal. 
4. (...) 
5. Habeas corpus denegado". 
(HC nº 500878/PE, Juiz Relator Magnus Augusto Costa Delgado (Substituto), DJU 
21.08.98, p. 657). 
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus impetrada. 
É como voto. 

HABEAS CORPUS N. 736 - RN 
Relator: O SR. JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE 
Impetrante: DRA. LINDINALVA PEREIRA AFONSO FERREIRA 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 5ª VARA - RN 
Paciente: EDSON TEIXEIRA DAMASCENO 

EMENTA: 
Processual Penal. Habeas corpus liberatório. Prisão em flagrante. Legalidade. Crime de 
roubo. Co-autoria. Primariedade. Ausência de dolo não comprovada. Necessidade de 
dilação probatória. 
1. Embora esteja configurada a primariedade do paciente, esta por si só não pode ensejar 
a concessão da ordem. 
2. Inexistem indícios de prova suficientes para firmar a convicção deste Julgador acerca 
da ausência de dolo na conduta do paciente como co-autor do crime, de modo a 
considerar ilegal a prisão em flagrante. 
3. Em via estreita de habeas corpus é incabível a dilação probatória, que é própria da 
instrução criminal. 
4. Ordem que se denega. 

ACORDÃO 
Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas decide a Turma de 
Férias do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, denegar a ordem de 
habeas corpus, na forma do relatório, voto e das notas taquigráficas constantes dos 
autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 19 de janeiro de 2000 (data do julgamento). 
JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE: Trata-se de habeas corpus liberatório 
impetrado por Lindinalva Pereira Afonso Ferreira em favor de Edson Teixeira Damasceno, 
alegando a ausência de dolo em sua conduta, pois foi obrigado a participar do assalto à 
mão armada à Agência dos Correios do Município de Tangará, conduzindo o táxi de que 
era proprietário, com os outros acusados, tendo sido alertado, pelo que o contratou, que a 
sua filha estava ameaçada de morte. 
Sustenta a impetrante que o paciente nunca praticou qualquer delito, sendo, portanto, 
primário e de bons antecedentes, e que encontra-se recolhido na Colônia Penal João 
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Chaves, requerendo a expedição do alvará de soltura. 
Acostados à inicial, os documentos de fls. 35/46. 
Despacho (de fls. 47) do MM. Juiz Federal da 5ª Vara do Rio Grande do Norte, 
determinando que a impetrante indicasse a autoridade coatora. 
A impetrante apontou como autoridade coatora (fls.49) a Polícia Federal do Rio Grande 
do Norte. 
O MM. Juiz Federal da 5ª Vara do Rio Grande do Norte, em face do não esclarecimento 
por parte da impetrante de quem era a autoridade coatora, convencendo-se que em casos 
como este é dever do juiz tudo fazer para que seja apreciado por quem tenha 
competência, determinou a remessa do habeas corpus a este egrégio Tribunal, por haver 
sido a prisão do paciente comunicada à Justiça Federal em 04.06.97 e de existir pedido 
de relaxamento de prisão que demonstram ser o próprio juiz a autoridade coatora. 
Cópia da decisão (fls. 62/63) que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão. 
Com vista dos autos, nesta instância, a representante do Parquet Federal opinou (67/68) 
pela denegação da ordem, por entender que para a verificação da veracidade da 
alegação indispensável a realização da instrução, quando, então, o paciente terá a 
oportunidade de apresentar a prova do que alegou, acrescentando, ainda, que o único 
elemento que beneficiaria o paciente era a sua primariedade, mas que não era esta 
suficiente para a sua soltura. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE (Relator):Trata-se de habeas corpus 
impetrado por Lindinalva Pereira Afonso Pereira em favor de Edson Teixeira Damasceno, 
preso em flagrante delito, acusado de ter participado como co-autor do assalto na Agência 
dos Correios no Município de Bom Jesus. 
A impetrante alega no writ como causa de exclusão da responsabilidade penal do 
paciente a coação irresistível que este sofreu dos outros envolvidos no assalto à mão 
armada à referida agência, que o alertaram que sofreria represálias atingindo sua filha, 
caso não participasse também daquele roubo. 
Atente-se para o fato de que, afora a primariedade do paciente, comprovada pelas 
certidões de fls. 42 e 51, que por si só não pode ensejar a concessão da ordem, inexistem 
indícios de prova suficientes para firmar a convicção deste Julgador acerca da ausência 
de dolo na conduta do mesmo. 
O Supremo Tribunal Federal já entendeu que "O habeas corpus não é meio hábil à 
verificação da ocorrência do dolo". (STF, HC 59.445, DJU 04.06.82, p. 5460; RT 568/373). 
(Jesus Damásio E. de, Código de Processo Penal Anotado. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 
473). 
É cediço que na via estreita do habeas corpus é incabível a dilação probatória, que 
somente deverá ocorrer na instrução criminal. 
Este egrégio Tribunal assim vem decidindo: 
"Processual Penal. Habeas corpus. Trancamento de inquérito policial. Apropriação de 
contribuições previdenciárias. Ausência de dolo. Necessidade de dilação probatória. 
Incabimento em sede de habeas corpus. 
Denegação da ordem". (HC 500940/RN, Juiz Relator Ridalvo Costa, DJU 05.02.99, p. 
277). 
"Habeas corpus. Trancamento de ação penal. Crime contra o Sistema Financeiro 
Nacional. (Lei 7.492/86, arts. 6º e 17). Denúncia. Alegação de inépcia efalta de justa 
causa. Omissão quanto ao local do delito. Competência da Justiça Federal. 
(...) 
- Não cabe, na via estreita do habeas corpus, perquirir sobre a presença de dolo na 
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conduta dos denunciados ou existência de culpa ou responsabilidade objetiva, quando 
para tanto carecer de exaustivo exame de provas, próprio da instrução criminal". 
(HC 500821/CE, Juiz Relator Ubaldo Ataíde Cavalcante, DJU 18.12.1989, p. 2239). 
Ante o exposto, não se vislumbrando qualquer ilegalidade na prisão do paciente, denego 
a ordem de habeas corpus impetrada. 
É como voto. 

HABEAS CORPUS Nº 930 - CE 
Relator: O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Impetrante: DR. FRANCISCO VIANA DE QUEIROZ 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VARA - CEARÁ 
Paciente: FRANCISCO VIANA DE QUEIROZ 

EMENTA: 
Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Tortura. Denúncia genérica. Nulidade. 
Inexistência. Aprofundamento da análise das provas. Reiteração do pedido. Mesmos 
fundamentos. Ordem denegada. 
1. A denúncia deve descrever os fatos delituosos o mais minudentemente possível. Como 
peça que inicia a ação penal, busca delimitar os fatos para que seja possível, ao 
magistrado, discernir quanto à existência de fumus boni juris da autoria e da materialidade 
do crime. 
2. Não há que se falar, no caso em tela, de inépcia da denúncia. Apesar de não esmiuçar, 
uma a uma, as condutas de cada agente, descreve, com riqueza de detalhes, a 
ocorrência do evento morte, a data e o lugar em que foi cometido o homicídio, assim 
também como a presença dos denunciados nas diligências policiais e, posteriormente, 
nas dependências da Polícia Federal. 
3. Improcedentes as assertivas de que não existe justa causa para o prosseguimento da 
ação penal. Conduta do paciente que, pelo menos em tese, é fato típico e antijurídico e 
que somente por ocasião da instrução e por intermédio dela poderá ser perquirida de 
forma a permitir um juízo positivo ou negativo da plausibilidade.  
4. A via exígua do habeas corpus é inidônea ao aprofundamento da análise das provas 
existentes nos autos, sendo incumbência de quem impetra o writ a juntada dos 
documentos necessários para provar a iminente ou efetiva ilegalidade. 
5. Sem a presença de provas substancialmente novas, não se pode agitar pedido de 
habeas corpus com o mesmo fundamento, uma vez que, prestada a tutela jurisdicional, 
estaria impedido o órgão julgador de pronunciar-se sobre um tema já exaurido, a despeito 
de proferir duas decisões díspares sobre a mesma matéria, e até mesmo assumir a 
condição da própria autoridade coatora, ao confirmar a validade de um ato impugnado, e 
que vem a ser hostilizado mais uma vez. Ordem de habeas corpus 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. 
Custas, como de lei. 
Recife, 9 de setembro de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ GERALDO APOLIANO - Relator 

RELATÓRIO 
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O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO: Ordem de habeas corpus que se pleiteia em 
favor de Francisco Viana de Queiroz, Delegado da Polícia Federal aposentado, e 
acusado, conjuntamente com Agentes da Polícia Federal, pela tortura e morte de José 
Ivanildo Sampaio de Souza.  
Alega em seu favor que, após a lavratura do auto de prisão, o preso foi devolvido ao 
condutor, Agente Carlos Eugênio Holanda Nogueira, em condições físicas perfeitas. 
Acrescenta que "a denúncia foi baseada unicamente numa pequena parte de 
depoimentos falsos (reinquirições) dos traficantes Osmarino e Reginaldo que estavam 
presos junto a Ivanildo, na mesma cela...". 
Pugna, alfim, por sua exclusão da ação penal em trâmite na 3ª Vara Federal da Seção 
Judiciária do Ceará. 
Instada a apresentar informações, a autoridade apontada coactora manifestou-se, às fls. 
261/269, sobrelevando a ser a conduta, pelo menos em tese, típica e antijurídica, o que 
forçaria, por si só, o prosseguimento da ação penal. 
A Procuradoria Regional da República apresentou o parecer de fls. 271/284, e cujo feitio é 
o de asseverar a improcedência do writ, face ao indubitável conjunto probatório 
colacionado à peça acusatória, bem como pela existência de coisa julgada, uma vez que 
tal pleito já haveria sido definitivamente julgado no HC nº 687/CE, denegado por 
unanimidade. 
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. 
O paciente, ex-Delegado de Polícia Federal do Ceará, foi denunciado, conjuntamente com 
outros, pela morte do Sr. José Ivanildo Sampaio Souza, após prisão efetuada em 
diligência para apuração de delitos atinentes a tráfico ilícito de entorpecentes. 
O indigitado senhor, então encarcerado na cela nº 6, foi encontrado morto, à conta de 
suposta tortura praticada dentro dos lindes da Delegacia da Polícia Federal daquele 
Estado da Federação. 
O laudo cadavérico afirma, de forma diáfana, que "após a descrição de inúmeras lesões 
verificadas no corpo da vítima José Ivanildo Sampaio Souza, provocadas por instrumento 
contundente, dentre os quais destacam-se equimoses extensas em ambos as lados 
laterais do tórax e em barra, ainda mais acentuada na face anterior do tórax e abdome, 
equimoses também em barra na região posterior do tórax, fratura dos 7º, 8º, 9º e 10º 
arcos costais anteriores de ambos os lados, conclui como causa da morte hemorragia 
abdominal interna aguda, em conseqüência de lesões traumáticas do rim esquerdo e 
fígado". 
O relato dos companheiros de cela da vítima, por seu turno, corrobora o laudo, quando 
afirma que Ivanildo "passou o resto da noite gemendo, bebendo água diretamente de uma 
torneira, utilizando várias vezes o vaso sanitário; de madrugada, reclamando de muitas 
dores, pediu analgésico a um Agente de Polícia Federal plantonista (...) mas não chegou 
a tomar o remédio nem a receber socorro". 
Pugna, com base nos susomencionados argumentos, pela sua exclusão da ação penal 
em trâmite no juízo planicial, a uma, porque, genérica, não poderia a denúncia reputar-se 
idônea à incriminação dos acusados; a duas, uma vez que, ao entregar o preso em boas 
condições físicas empós a lavratura do auto de prisão, estaria livre de quaisquer 
imputações.  
Preambularmente, rechaço as assertivas de que não existe justa causa para o 
prosseguimento da ação penal. Constitui-se, em verdade, a conduta do paciente, pelo 
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menos em tese, fato típico e antijurídico, e que somente por ocasião da instrução e por 
intermédio dela poderá ser perquirida de forma a permitir um juízo positivo ou negativo de 
plausibilidade.  
Passo, agora, à verificação da existência de nulidade da peça acusatória, ex vi da 
"generalidade" com que foi lavrada. 
A denúncia, com efeito, deve descrever os fatos delituosos o mais minudentemente 
possível. Como peça que inicia a ação penal, busca delimitar os fatos para que seja 
possível, ao magistrado, discernir quanto à existência de fumus boni juris da autoria e da 
materialidade do crime. 
Não há que se falar, no caso em tela, em inépcia da denúncia. Apesar de não esmiuçar, 
uma a uma, as condutas de cada agente, descreve (até mesmo com riqueza de detalhes) 
a ocorrência do evento morte, a data e o lugar em que foi cometido o delito, assim 
também como a presença dos denunciados nas diligências policiais e, posteriormente, 
nas dependências da Polícia Federal.  
Sobre a matéria, aliás, de suma importância transcrever Julio Fabbrini Mirabete ¹: 
" É realmente necessário que a inicial venha acompanhada de um mínimo de prova para 
que a ação penal tenha condições de viabilidade, caso contrário não há justa causa para 
o processo. Só há legitimação para agir no processo penal condenatório quando existir 
fumus boni juris que ampare a imputação. Tem se exigido, assim, que a inicial venha 
acompanhada de inquérito policial ou prova documental que a supra, ou seja, de um 
mínimo de prova sobre a materialidade e autoria, para que se opere o recebimento da 
denúncia ou da queixa, não bastando a simples versão do ofendido". (Grifei). 
Tais motivos, por si sós, bastam a que siga a ação penal, que intenta, unicamente, 
promover a busca da verdade dos fatos, por intermédio da instrução. 
Sob esse enfoque, não é de prosperar o writ. 
Por último, é de enfocar-se a "ausência de justa causa" para o prosseguimento do feito 
em relação ao paciente, uma vez que em "nada participou do evento delituoso". 
A via exígua do habaeas corpus, diferentemente do recebimento da denúncia, depende 
de prova (documental) pré-constituída. Não é possível, dessa maneira, em sede de 
habeas corpus, aprofundar-se na análise das provas, uma vez que o "remédio heróico", 
de cunho constitucional, visa a hostilizar ameaça ou efetiva lesão ao direito de ir e vir (the 
power of locomotion), ou, mais propriamente, o jus manendi, eundi, veniendi, ultro 
citroque, e que, pela magnitude que ostenta, exibe necessária presteza, que não se 
compadece com maiores elucubrações acerca do conjunto fático-probatório existente. 
Assim, a alegação do paciente não merece prosperar. O tão-só fato de entregar o 
encarcerado intacto após a lavratura do auto de prisão não autoriza a que se infira ser, de 
forma cabal, completamente inocente o paciente. 
Tal assertiva só pode ser considerada em face de outros elementos, eloqüentes, 
constantes dos autos, e que não indicam, pelo menos dentro do espectro perfunctório que 
se permite na presente seara, revelar, de maneira induvidosa, que mereça o paciente ser 
alijado da ação criminal. 
Pelo menos em tese, como já foi dito, o ilícito foi cometido, assim como existe o fumus 
boni juris de que o paciente, apesar de alegar o contrário, possa ser um de seus autores. 
Acrescente-se, ademais, que, no caso presente, para a constatação de que a participação 
do paciente no evento delituoso se constitui fato capaz de ensejar a sua exclusão do feito, 
necessária se faz análise mais acurada das provas, típica da fase instrutória da ação e 
que não se compatibiliza com as exíguas veredas do writ. 
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. 
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1. Preenchendo a denúncia os requisitos do art. 41 do CPPB, não é possível o 
trancamento da ação penal. 
2. 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). (Grifei). 
"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. 18.1297, DJ 27.03.98, 
unan.). (Grifei). 
Anoto, ainda, que o presente writ, na prática, é mera reiteração do que se fez vazar no HC 
nº 687/CE, o que, com a diferença de que, lá, se pretendia trancar (em relação ao ora 
impetrante) o inquérito então em início. 
Sem a presença de provas substancialmente novas não se pode agitar habeas corpus, 
com o mesmo fundamento, uma vez que, prestada a tutela jurisdicional, estaria impedido 
o órgão julgador de pronunciar-se sobre um tema já exaurido, a despeito de proferir duas 
decisões díspares sobre a mesma matéria, e até mesmo assumir a condição da própria 
autoridade coatora, ao confirmar a validade de um ato impugnado, e que vem a ser 
hostilizado mais uma vez.  
Julio Fabbrini Mirabete ², aliás, sobre a controvérsia, assim se pronuncia: 
"Por vezes tem se decidido que é admissível o conhecimento de pedido idêntico a anterior 
denegado, mesmo que a causa de pedir seja composta dos mesmos fundamentos, sob a 
alegação de que a ordem do writ não tem execução mandamental e não faz coisa julgada. 
Todavia, tem-se objetado, corretamente, que a mera repetição de fundamentos já 
examinados não merece conhecimento. Esgotada a faculdade recursal do habeas corpus, 
deixa o interessado de poder reiterar a pretensão de liberdade repelida com os mesmos 
fundamentos, uma vez que o impetrante já obteve a prestação jurisdicional a que tinha 
direito. Falta-lhe, assim, interesse de agir. Não se trata, aliás, de que a sentença 
denegatória faz coisa julgada, mas da impossibilidade de o mesmo tribunal reexaminar 
decisão já afirmada através de uma de suas Câmaras, assumindo a posição da 
autoridade coatora ao confirmar o ato ou a situação jurídica impugnados...". 
Forte nessas razões, denego a ordem de habeas corpus. 
É como voto. 
¹ In Código de Processo Penal Interpretado, Atlas, 6ª edição, 1999, pág. 101 
² Obra citada, pág. 839. 

HABEAS CORPUS N. 1.009 - AL 
Relator: O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Impetrante: DR. FERNANDO BRITO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO 
Impetrado: JUÍZO PRESIDENTE DA 2ª JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE MACEIÓ 
- AL 
Paciente: UILTON ROBERTO ROCHA 
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EMENTA:  
Penal e Processual Penal. Habeas corpus preventivo. Necessidade de ameaça efetiva e 
não mera cogitação. Imposição de multa por descumprimento da decisão judicial. 
Inviabilidade da via escolhida. 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. Assim, para que seja plausível a impetração do writ, é necessário que haja, pelo 
menos, ameaça ao direito de locomoção (the power of locomotion), não sendo possível a 
utilização do habeas corpus para impedir o cerceamento de outros direitos, a exemplo dos 
direitos patrimoniais. 
3. Inexistência de provas de que existe ameaça à liberdade deambulatória do paciente. 
4. Restringe-se o ínclito Magistrado da Justiça Trabalhista a determinar a aplicação de 
multa (astreinte), por descumprimento da sentença, não havendo menção à aplicação de 
outra pena. 
5. O habeas corpus não é meio idôneo para hostilizar ameaça ou lesão que não seja à 
liberdade ambulatória. Ordem denegada. 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos entre partes acima identificadas, decide 
a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 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 
em favor de Uilton Roberto da Rocha, sob os seguintes argumentos: a) a iminência de 
coação ilegal a ser exercida pelo perilustre Presidente da 2ª Junta de Conciliação e 
Julgamento de Maceió, que determinou a implantação do reajuste de 26,06% (vinte e 
seis, vírgula seis por cento) nos salários dos empregados da Companhia Energética de 
Alagoas; b) após a confirmação do decisum pelo Tribunal Regional do Trabalho da 19ª 
Região, foi ordenada, em sede de execução de sentença, a implantação incontinenti do 
referido percentual, sob pena de aplicação de multa, mais especificamente, a astreinte. 
Instada a apresentar informações, a autoridade apontada coactora manifestou-se, às fls. 
32, salientando que "não vislumbra existência de atos praticados pelo paciente que 
reclamem a decretação de sua prisão...". 
A Procuradoria Regional da República apresentou o parecer de fls. 34/40, cuja ementa se 
acha vazada nos seguintes termos: 
"EMENTA: Processo Penal. Habeas corpus preventivo. Desobediência x sanção 
pecuniária (astreinte). Aplicação de multa exclui tipicidade do art. 330, CPB. Receio 
infundado de constrangimento ilegal. Ausência de provas. Ameaça não concreta. 
Denegação da ordem. 
- Não cabe habeas corpus preventivo quando, pelos elementos trazidos aos autos, 
verifica-se que o receio do impetrante é injustificável, pois a ameaça argüida como 
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fundamento do mesmo carece de concretude. 
- A aplicação de sanção pecuniária, quando não ressalvada sua cumulação com sanção 
penal, em face do não cumprimento de ordem judicial, descaracteriza o crime de 
desobediência, tipificado no art. 330 do CPB. 
- A ameaça concreta e iminente à liberdade de locomoção é condição sine qua non à 
concessão do remédio constitucional preventivo, não bastando simples expectativa ou 
suposição de constrangimento. 
- 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 
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, não há qualquer prova de que existe ameaça à liberdade ambulatória 
do paciente. Restringiu-se o ínclito Magistrado da Justiça Trabalhista a determinar a 
aplicação de multa (astreinte), por descumprimento da sentença, não havendo menção à 
aplicação de outra pena. 
Para melhor destramar a controvérsia, quadra esmiuçar o cerne da controvérsia, ou seja, 
a impossibilidade de agitar-se habeas corpus para hostilizar aplicação de multa. 
Com efeito, a Constituição Federal definiu o habeas corpus como ação destinada à 
proteção do direito à liberdade ambulatória do cidadão. Diferencia-se, dessa maneira, do 
mandado de segurança, apto tão-só a vergastar lesão ou ameaça de lesão praticado por 
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autoridade pública ou agente investido de tais prerrogativas, para a proteção de direito 
líquido e certo. Também distancia-se das ações de constitucionalidade, que se dirigem à 
análise das leis em tese à luz dos preceitos vazados na Carta Magna; do habeas data, 
instrumento específico para esclarecimentos de dados individuais e retificação; do 
mandado de injunção, este adstrito à falta de norma regulamentadora de interesses 
ligados à cidadania. 
Assim, para que seja plausível a impetração do writ, é necessário que haja, pelo menos, 
ameaça ao direito de locomoção (the power of locomotion), não sendo possível a 
utilização do habeas corpus para impedir o cerceamento de outros direitos, a exemplo dos 
patrimoniais. 
Este egrégio Sodalício já teve oportunidade de pronunciar-se sobre a matéria, consoante 
se vislumbra do julgado abaixo: 
"Penal. Habeas corpus. Cumprimento de decisão proferida pela Justiça Trabalhista. 
Inexistência de ameaça ao direito de ir e vir do paciente. 
1. Constatado que no despacho o MM. Juiz Laboral se houve tão-só em determinar a 
citação do paciente para cumprimento de obrigação de fazer interposta em acórdão da 
Justiça Laboral, sob pena de pagamento de multa diária enquanto não adimplir a mesma, 
não constando em tal decisão nenhuma ameaça de prisão ou de instauração de processo 
crime, não há falar-se em ameaça passível de ser elidida por via de habeas corpus. 
2. Ordem denegada". 
(HC 790-PE, Relator Juiz Petrucio Ferreira, j. 04.11.97, DJ 30.01.98, unan.) 
Forte nessas razões, denego a ordem de habeas corpus. 
É como voto. 

HABEAS CORPUS N. 1.037 - RN 
Relator: O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Impetrantes: EURÍPEDES TAVARES DE MELO FILHO E OUTRO 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 4ª VARA - RN 
Pacientes: LUCAS BEETHOVEN COUTINHO TAVARES, DAVID CELESTINO DA SILVA, 
BRÁULIO VICENTE TORRES HOMEM JÚNIOR E VALDEMAR ELIAS MEIRA 

EMENTA: 
Processo Penal. Constitucional. Habeas corpus. Violação de domicílio. Imprestabilidade 
das provas. Excesso de prazo. Prisão em flagrante. Desnecessidade de autorização 
judicial. Guarda de droga. Crime permanente. Ordem denegada. 
1. Excesso de prazo que deveria ser argüido em momento oportuno, não cabendo mais a 
alegação de ilegalidade, máxime quando a denúncia já foi recebida e a prisão preventiva 
decretada. 
2. Apesar do princípio da inviolabilidade do domicílio contido na Carta Magna, nos casos 
de prisão em flagrante não há necessidade de ordem judicial, a teor do seu art. 5º, XI. 
3. Pacientes que foram presos em flagrante e, logo após, indicaram o local onde estavam, 
sendo apreendidas diversas provas do crime. 
4. Não se enquadram no conceito de residência os locais temporariamente utilizados para 
as ações de planejamento e apoio às práticas de crimes. 
5. Segundo entendimento do STF, a guarda de drogas é crime permanente, 
considerando-se em flagrante enquanto não cessar a permanência. 
6. 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, 
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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, 16 de setembro de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ GERALDO APOLIANO - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO: Ordem de habeas corpus em favor de Lucas 
Beethoven Coutinho Tavares, David Celestino da Silva, Bráulio Vicente Torres Homem 
Júnior e Valdemar Elias Meira, presos e recolhidos no Presídio João Chaves, Natal/RN. 
Argumentam, os impetrantes, que os pacientes, em 20 de maio do corrente ano, foram 
presos por Policiais Federais, por supostos crimes envolvendo, dentre outros, a 
falsificação de cédulas de identidade e a obtenção fraudulenta de restituições de Imposto 
de Renda.  
Fulcram, em síntese, suas assertivas em dois pontos fundamentais. A primeira, pela 
existência de excesso de prazo na conclusão do inquérito policial; a segunda, em face da 
imprestabilidade das provas, obtidas, consoante aduzem, de forma arbitrária. 
Esta última - a imprestabilidade das provas -, ex vi da ausência de mandado de busca e 
apreensão no "domicílio" dos pacientes. 
Instada a apresentar informações, a autoridade apontada coactora manifestou-se, às fls. 
260/262, 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. 342/349, cuja ementa 
se acha vazada nos seguintes termos: 
"EMENTA: Habeas corpus. Excesso de prazo. Ilegalidade da prova colhida em busca e 
apreensão domiciliar. 
Se os acusados tiveram a prisão preventiva decretada e o processo criminal já se 
encontra tramitando, não há que falar-se em excesso de prazo antes de recebida a 
denúncia. A casa é o domicílio inviolável do indivíduo não podendo a autoridade nela 
penetrar, nem para colher provas, salvo se estiver sendo cometido o crime, ou se 
autorizado pelo morador. A ausência de autorização, quando alegada, exige comprovação 
cabal". 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): Penso, averbando a mais acendrada 
vênia aos pensamentos divergentes, não merece prosperar o pedido articulado na peça 
pórtico. 
Cinge-se a controvérsia à análise de duas questões elementares, uma que se refere à 
existência de "excesso de prazo" no término do inquérito policial; depois, em saber-se se, 
na ausência de mandado de busca e apreensão, estariam todas as provas dele derivadas 
eivadas de vício insanável, posto que em descompasso com preceito constitucional que 
assegura a inviolabilidade do domicílio. 
A princípio, vislumbro que já houve o recebimento da denúncia, e que, anterior a essa, 
houve a decretação da prisão preventiva dos pacientes, o que, por si só, afasta a tese de 
excesso de prazo para a feitura do inquérito, não alegada em momento oportuno. 
Empós, detenho-me um pouco mais na verificação de se houve ou não nulidade na 
prisão, em face da ausência de mandado de busca e apreensão. 
O art. 5º, XI, da Carta Magna, determina: 
"XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem 
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consentimento do morador, salvo em flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, 
ou, durante o dia, por determinação judicial". 
Com efeito, os pacientes, todos localizados na Pousada Brisa de Ponta Negra, foram 
surpreendidos com a ação policial, como bem demonstra o depoimento do condutor 
Udimar Borges Soares: 
"... que, nesta Superintendência ficou constatado que todos estavam juntos na mesma 
empreitada e que David Celestino, Lucas Beethoven e Bráulio Vicente estavam 
hospedados na Pousada Brisa de Ponta Negra; que, por esta razão, a autoridade policial 
determinou que fossem realizadas buscas na Pousada onde os três estavam hospedados 
e, ainda, na residência de Eduardo de Souza; que, no apartamento de nº 16, onde se 
encontrava hospedado Lucas Beethoven, segundo ele há seis meses, foram arrecadados 
diversos objetos, dentre os quais uma carteira de identidade com sua fotografia em nome 
de João Lucas de Oliveira Filho e a respectiva declaração de Imposto de Renda, exercício 
de 1998; que, no apartamento nº 18, onde estavam hospedados David Celestino da Silva, 
cunhado de Lucas, e Bráulio Vicente, foram arrecadados diversos objetos, dentre os quais 
quatro identidades com a fotografia de David Celestino, todas com nomes diferentes, 
quais sejam, Francisco de Assis Rodrigues da Silva, Antônio Rodrigues de Lima, Alfredo 
Crawicz e José Cavalcante de Paiva; que, em uma outra em fotocópia em nome de José 
Cavalcante de Paiva; que, em uma das camisas pertencentes a David Celestino, no bolso 
do lado esquerdo foi encontrado um papelote de uma substância de cor amarelada com 
cheiro característico de cocaína". 
No caso dos autos, verifica-se que David Celestino da Silva e Lucas Beethoven Coutinho 
Tavares, após diversas investigações, foram presos na Agência do Banco do Brasil em 
Parnamirim/RN e Agência CEASA, respectivamente, tentando receber irregularmente 
restituições de Imposto de Renda de outras pessoas. 
Empós tal detecção, encaminharam-se os policiais, à vista da indicação dos próprios 
aprisionados, à casa de Eduardo de Souza Pereira (líder da empreitada), e à Pousada 
Brisa de Ponta Negra, onde estavam hospedados os pacientes. 
Averbando, novamente, a costumeira vênia aos pensamentos opostos, entendo que não 
merece ser acolhida a tese de que, na ausência de mandado de busca e apreensão, 
seriam imprestáveis as provas que deram ensejo à configuração dos crimes. 
A uma porque, consoante se extrai do art. 302 do Código de Processo Penal, considera-
se em flagrante o agente que: "está cometendo o crime; acaba de cometê-lo; é 
perseguido, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir 
ser autor da infração; é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos e 
papéis que façam presumir ser autor da infração". 
A duas, à vista de terem sido os pacientes presos "em estado de flagrância", o que 
tornaria possível a realização de diligência sem que fosse judicialmente autorizada, uma 
vez que o próprio texto constitucional assim determina, a teor do dispositivo antes 
mencionado. 
Veja-se o que pensa sobre a matéria Damásio E. de Jesus¹: 
"Nos termos do art. 5º, XI, da CF, não é proibida a entrada do agente da autoridade, 
mesmo durante a noite, em casa alheia, contra a vontade do morador, para efetuar prisão 
em flagrante". 
O Supremo Tribunal Federal, por seu turno, assim se posicionou: 
"Em se tratando de flagrante delito, não é necessário o mandado de busca e apreensão 
domiciliar, pois o próprio texto constitucional admite que se penetre na casa, mesmo à 
noite, e sem o consentimento do morador, em caso de crime e desastre". 
(RT 517/361). 
O egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, perfilhando a mesma tese, exponenciou: 
"A atual CF admite, ainda que durante a noite, a entrada em casa alheia, mesmo contra a 
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vontade do morador, para efetuar prisão em flagrante". 
(TJSP, Acrim 75.173). 
Sobreleve-se, ademais, que a intenção do legislador-constituinte, ao consagrar a 
inviolabilidade do domicílio foi a de proteger o indivíduo e sua família contra atitudes 
arbitrárias, preservando um dos bens mais preciosos da pessoa humana, que é a sua 
privacidade. 
Não se deve, todavia, alargar o conteúdo de tal instituto, desvirtuando a essência da 
norma, e dando o mesmo tratamento dispensado aos lares dos cidadãos comuns aos 
locais que servem de suporte às práticas criminosas. 
Nesse sentido, aliás, já decidiu o egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: 
"O direito constitucional de inviolabilidade domiciliar não se estende a lares desvirtuados, 
como cassinos clandestinos, aparelhos subversivos, casas de tolerância, locais ou pontos 
de comércio clandestino de drogas. A casa é o asilo inviolável do cidadão enquanto 
respeitada a sua finalidade precípua de recesso do lar". (RT 527/383) 
Ainda sobre a matéria, de bom alvitre colacionar decisum da lavra do Tribunal de Justiça 
do Rio de Janeiro: 
"A casa é o asilo inviolável do indivíduo, sem dúvida, porém não pode ser transformada 
em garantia de impunidade de crimes que em seu interior se praticam". (RTJ 84/302). 
É evidente que o local em que provisoriamente residiam servia, unicamente, para facilitar 
o deslocamento dos pacientes em suas investidas, como também para guardar os 
instrumentos atinentes à consecução do iter criminis e tornar certo o ponto onde seria 
efetuada a divisão do numerário fraudulento. 
Típica atitude dos que praticam o delito de quadrilha ou bando, tais imóveis não podem 
ostentar a mesma prerrogativa que o legislador pátrio quis legar à residência do cidadão, 
este sim, merecedor da proteção estatal. 
Observe-se, ainda, que foi encontrada cocaína no bolso de um dos pacientes, droga essa 
ainda em forma de pasta, primeira fase do processamento para a obtenção do cloridrato 
de cocaína (pó), o que comprova a intenção de traficar o produto e corrobora o desiderato 
criminoso dos pacientes. 
Como já decidiu o Pretório Excelso ², ressalte-se, a guarda de drogas é delito 
permanente, em face do que é possível a prisão em flagrante enquanto não cessar a 
permanência. 
Sobre a controvérsia, aliás, assim se posiciona Damásio E. de Jesus ³: 
"CRIMES PERMANENTES 
Apresentam uma característica particular: a consumação se protrai no tempo desde o 
instante em que se reúnem os seus elementos até que cesse o comportamento do 
agente". (Grifei). 
E sobre a guarda de drogas, anota, com lucidez: 
"A guarda de maconha, decidiu o STF, é delito permanente. Em face disso, é possível a 
prisão em flagrante enquanto não cessar a permanência." 4 
Forte nessas razões, denego a ordem de habeas corpus. 
É como voto. 
1. In Código de Processo Penal Anotado, 15ª edição, Saraiva, pág. 202. 
² RHC 53.659. 
³ In Código Penal Anotado, 8ª edição, Saraiva, pág. 43. 
4 In Código de Processo Penal Anotado, 15ª edição, Saraiva, pág. 211. 

HABEAS CORPUS N. 1.053 - CE 
Relator: O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Impetrantes: MARIA IMACULADA GORDIANO BARBOSA VALENTE E OUTROS 
Impetrado: PROCURADOR REGIONAL DA REPÚBLICA/CE 
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Pacientes: FELIPE WOLFF E JORGE FLORIANO KLEIN 

EMENTA: 
Penal. Habeas corpus. Art. 203 do Código Penal. Crime contra a organização do trabalho. 
Cooperativas. Apoio do Estado. Exclusão do dolo. Impossibilidade de análise da 
existência de dolo. Teoria finalista da ação. Ordem denegada. 
1. Como ação de rito sumário e de jaez constitucional, o writ se dirige à proteção da 
liberdade deambulatória cerceada ou ameaçada de limitação, sendo necessário, para que 
prospere, que tais coações remanesçam, de pronto, demonstradas, não sendo possível 
elucubrações atinentes à análise das provas, o que ocorre nos casos em que há fundada 
controvérsia acerca da culpabilidade. 
2. O Código Penal vigente adotou a teoria finalista da ação, colocando a culpabilidade não 
mais como elemento do tipo, mas a situando como pressuposto para a aplicação da pena. 
3. Só se caracteriza a justa causa para o trancamento do inquérito policial quando, de 
pronto, fica evidente ser o fato imputado ao acusado atípico, ou mesmo quando se 
constata não ser ele o autor do crime. Na dúvida quanto à ocorrência, é de prosseguir o 
inquérito policial, sobremodo pelo seu caráter meramente informativo. 
4. A atuação do Estado do Ceará e de suas Agências na anuência e fomento a tais 
empreendimentos, por si só, não é suficiente para afastar a existência, ao menos em tese, 
do ilícito, em feitio a possibilitar o trancamento do inquérito policial.  
5. Ordem denegada. 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos entre partes acima identificadas, decide 
a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 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, 4 de novembro de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ GERALDO APOLIANO - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO: Ordem de habeas corpus que se postula em 
favor de Felipe Wolff e Jorge Floriano Klein, no sentido de trancar o inquérito policial, 
aberto para apuração de suposta prática de crime contra a organização do trabalho (art. 
203 do CP), em requisição da lavra do ilustre Procurador Regional da República no 
Estado do Ceará. 
Fulcra-se a irresignação na ausência de dolo, ex vi da anuência do Poder Público para 
com a implementação das cooperativas calçadistas do Estado do Ceará. 
Liminar concedida às fls. 182/183 do processado. 
Instada a apresentar as informações, a autoridade apontada coactora manifestou-se, às 
fls. 192/195, asseverando que o rito sumário do writ inviabilizaria quaisquer argüições 
sobre a inexistência de dolo. 
A Procuradoria Regional da República apresentou o parecer de fls. 222/229, cujo teor 
aponta para a denegação da ordem. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): Funda-se a controvérsia em saber-se 
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se as cooperativas responsáveis pelo treinamento profissional estão a cometer o delito 
insculpido no art. 203 do Código Penal, ou se, diversamente, o apoio concedido pela 
Companhia do Desenvolvimento do Estado do Ceará a tais empreendimentos 
consubstanciaria motivo bastante para exclusão do dolo que, no caso, consistia em 
fraudar a legislação obreira em vigor. 
Quadra exarar, para melhor dilucidar a matéria, o susomencionado édito: 
"Art. 203. Frustrar, mediante fraude ou violência, direito assegurado pela legislação do 
trabalho: 
Pena: detenção, de 1 (um) mês a 1 (um) ano, e multa, além da pena correspondente à 
violência". 
Não merecem prosperar as assertivas formuladas na exordial. 
Entendo, data venia dos pensamentos opostos, que as veredas exíguas do habeas 
corpus não permitem divagações acerca da ocorrência de dolo no cometimento do ilícito. 
Como ação de rito sumário e de jaez constitucional, o writ se dirige à proteção da 
liberdade deambulatória cerceada ou ameaçada de limitação, sendo necessário, para que 
prospere, que tais coações remanesçam, de pronto, demonstradas, não sendo possível, 
assim, proceder a elucubrações atinentes à análise das provas, o que ocorre nos casos 
em que há fundada controvérsia acerca da culpabilidade.  
Sobre o tema, de bom alvitre transcrever o pensamento de Julio Fabbrini Mirabete ¹: 
"Por fim, deve ser ressalvado que não cabe o pedido de habeas corpus quando o direito 
pleiteado envolve apreciação valorativa de fatos e circunstâncias, em especial 
circunstâncias subjetivas que não podem ser aferidas na via estreita do mandamus". 
Uma outra especificidade, ainda, reforça a tese da impossibilidade da concessão da 
ordem, qual seja: o fato de nosso Código Penal ter adotado, empós as modificações 
ocorridas em 1984, a teoria finalista da ação, colocando a culpabilidade não mais como 
elemento do tipo, mas a situando, tão-somente, como pressuposto para a aplicação da 
pena. 
Eloqüentes são, sobre o tema, as palavras do ilustre Juiz Ridalvo Costa, ao deferir liminar 
no HC nº 1054/CE, que versa sobre a mesma matéria: 
"Ressalte-se, ainda, que, na opção doutrinária esposada pelo Código Penal após a 
reforma de 1984, que adotou a teoria finalista da ação, passou a consciência potencial da 
ilicitude do fato a ser elemento da culpabilidade, e não, do tipo, ensejando, quando 
escusável, a isenção da pena, e, quando inescusável, sua diminuição". 
Pode-se dizer que justa causa para a abertura de inquérito é aquela que demonstra haver 
elementos suficientes à ocorrência do crime em tese. Para tanto, há que transparecer o 
fumus bono 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 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. 
Sobre o assunto, de superno relevo trazer a lume o que pensa Julio Fabbrini Mirabete ²: 
"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, 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). 
Como a culpabilidade posta-se em etapa subseqüente à análise da tipicidade do fato, não 
há que se falar em constrangimento hábil para ensejar a concessão da ordem. 
Acrescente-se, ainda, que o delito de que trata o art. 203 do Código Penal exige a 
ocorrência do dolo associado a uma das formas verbais consistentes em "fraudar" ou 
"frustrar" o escorreito implemento das normas trabalhistas, o que, de forma hialina, não 
pode ser perquirido neste momento processual oblíquo, cuja estreiteza do discernimento 
afasta maiores e mais aprofundadas divagações sobre a matéria fática trazida a exame. 
O tipo a que alude a inicial caracteriza-se como norma penal em branco, que contém 
descrição típica incompleta e que depende da legislação laboral na especificação de 
quais são os direitos assegurados aos trabalhadores. 
Considera-se, também, a teor do susomencionado dispositivo, "direito frustrado" como 
aquele que é destinado aos trabalhadores em geral, e que decorra de leis, convenções 
coletivas, sentenças etc. 
Damásio E. de Jesus ³ assim se manifesta sobre o assunto: 
"DIREITO FRUSTRADO 
Deve ser outorgado a seu titular pela legislação trabalhista (leis, convenções coletivas de 
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trabalho, sentenças judiciais com força normativa etc.). Pouco importando seja o direito 
trabalhista frustrado renunciável ou irrenunciável". 
A atuação do Estado do Ceará e de suas Agências na anuência e fomento a tais 
empreendimentos, por si só, dessa forma, não é suficiente para, cabalmente, afastar a 
existência, ao menos em tese, do ilícito, em feitio a possibilitar, com isso, o trancamento 
do inquérito policial. 
Forte nessas razões, denego a ordem de habeas corpus. 
É como voto. 
¹ In Código de Processo Penal Interpretado, Saraiva, pág. 835.  
² Ob. cit. , pp. 840 e 841. 
³ In Código Penal Anotado, Saraiva, 8ª edição, pág. 639. 

HABEAS CORPUS N. 1.067 - RN 
Relatora: A SRA. JUÍZA MARGARIDA CANTARELLI 
Impetrante: DR. LUIZ ROBERTO PEREIRA DA SILVA VIEIRA 
Impetrado: JUIZ PRESIDENTE DA 1ª JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE NATAL- 
RN 
Pacientes: JOSÉ DOMINGUES DE CARVALHO NETO E ALDA PEREIRA RAMALHO 

EMENTA: 
Processual Penal. Trabalhista. Habeas corpus preventivo. Execução trabalhista. Recusa 
do executado de nomeação para depositário. Incompetência de Juiz do Trabalho para 
decretar prisão. Habeas corpus concedido. 
- A recusa formal de nomeação para depositário de valores monetários pelo executado, 
em processo de execução trabalhista, não constitui crime de desobediência. 
- Juiz do Trabalho, salvo em flagrante delito, não tem competência para decretar prisão, 
só o podendo fazer o Juiz competente para presidir a ação penal pela prática do delito. 
- Ordem concedida. 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 1067 - RN, em que são 
partes as acima mencionadas, acordam os Juízes da Turma de Férias do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, conceder a ordem de habeas corpus, 
nos termos do voto da Relatora e notas taquigráficas constantes dos autos, que fazem 
parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 26 de janeiro de 2000 (data do julgamento). 
JUÍZA MARGARIDA CANTARELLI - Relator 

RELATÓRIO 
A SENHORA JUÍZA MARGARIDA CANTARELLI: Luiz Roberto Pereira da Silva Vieira 
requer habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, para expedição de salvo-
conduto em favor de José Domingues de Carvalho Neto e Alda Pereira Ramalho, Diretor-
Presidente e Diretora Administrativo-Financeira, respectivamente, da DATANORTE- 
Companhia de Processamento de Dados do Rio Grande do Norte, tendo em vista a 
possibilidade de decretação de prisão preventiva de ambos por parte do Juiz Presidente 
da 1ª Junta de Conciliação e Julgamento de Natal-RN. 
O receio dos pacientes reside na impossibilidade de cumprimento, pelos mesmos, em 
execução de sentença, de ordem de penhora e bloqueio da quantia de R$ 589.286,42 
(quinhentos e oitenta e nove mil, duzentos e oitenta e seis reais e quarenta e dois 
centavos) nos caixas de arrecadação da empresa que dirigem. 
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Alega o impetrante não haver numerário suficiente para o bloqueio total da quantia em um 
único ato, sendo necessário penhoras diárias e sucessivas, à medida que pagamentos 
forem sendo efetuados nos caixas da empresa, impondo aos pacientes a condição de 
"depositários". 
Ambos manifestaram, expressa e formalmente, a não aceitação de tal encargo, 
especialmente porque haviam sido constituídos pelo Oficial de Justiça ad hoc (fls. 32). 
Junta vasta documentação sobre a empresa (estatutos sociais, atas de reuniões da 
Diretoria, mandado de penhora e bloqueio, certidão do Oficial de Justiça ad hoc, autos de 
penhora). 
Por força do art. 40, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, foi o habeas corpus 
levado ao e. Juiz Ubaldo Ataíde Cavalcante que, em pertinente e bem fundamentado 
despacho, deferiu liminarmente a ordem de habeas corpus, determinando a imediata 
expedição dos respectivos salvo-condutos (RI, art.160, IV). 
Notificada, a autoridade coatora não prestou as informações. 
Com vista ao MPF, opinou este pela concessão do writ. 
É o relatório. 

VOTO 
A SENHORA JUÍZA MARGARIDA CANTARELLI (Relatora): Objetiva o presente habeas 
corpus preventivo a concessão da ordem para expedição de salvo-conduto em favor de 
José Domingues de Carvalho Neto e Alda Pereira Ramalho, respectivamente Diretor-
Presidente e Diretora Administrativo-Financeira da Empresa DATANORTE - Companhia 
de Processamento de Dados do Rio Grande do Norte, face a justificável receio de terem 
decretada a prisão preventiva pelo MM. Juiz Presidente da 1ª Junta de Conciliação e 
Julgamento, pelo não cumprimento integral de ordem de penhora e bloqueio de quantia 
nos caixas da empresa que dirigem e não aceitação formal da condição de depositários 
constituídos pelo Oficial de Justiça ad hoc. 
Inicialmente, dispenso as informações da autoridade coatora, que não respondeu ao 
ofício nº 1.695, datado de 29.10.1999 (fls. 29), recebido no dia 03.11.1999 (fls. 30), nos 
termos do art. 664 do CPP e art. 160, caput, do Regimento Interno deste Tribunal, por não 
as considerar mais necessárias. 
Indiscutível é a competência deste Tribunal, de acordo com o art. 108, d, da Constituição 
Federal, para conhecer e julgar habeas corpus em que figure como autoridade coatora 
Juiz trabalhista, integrante da Justiça Federal Especializada. 
Na realidade, constata-se, nos autos, que existia justificável receio dos pacientes de 
terem decretada a prisão preventiva, como se depreende do documento de fls.39, 
bastante explícito: 
"Se houver mais uma resistência, ou outro meio artificioso, para obstacular a Justiça, 
proceda a imediata PRISÃO do infrator, pelos crimes capitulados no art. 347 do Código 
Penal Brasileiro, além da desobediência à decisão judicial, nos termos do art. 359 do 
mesmo Diploma Legal. Para cumprimento da presente, requisite-se força policial". 
Quanto à não aceitação da condição de depositário, não pode ser considerada como meio 
de obstacular a Justiça. Observa-se que a constituição do paciente José Domingues de 
Carvalho Neto foi feita pelo Oficial de Justiça e não pelo Juiz. As normas processuais 
civis, que são subsidiárias ao processo trabalhista, determinam que a nomeação do 
depositário seja feita pelo Juiz, inclusive há lavratura de termo. Além de não ter sido 
indicado pela autoridade competente, o indicado pode recusar a indicação, desde que o 
faça formalmente. Em recente julgado na egrégia 1ª Turma deste TRF, o e. Juiz Castro 
Meira assim se manifestou: 
"Penso, ainda, que, no caso de depósito judicial, não há figura contratual. O Juiz nomeia 
alguém e essa parte pode pedir escusa do ônus".  
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(HC nº 1.087 - PE, 1ª Turma, TRF 5ª Região). 
Com muita propriedade o e. Juiz Ubaldo Ataíde Cavalcante reconheceu a aparência do 
bom direito, deferindo o pedido liminarmente e determinando a expedição dos salvo-
condutos. Referiu-se, então, a entendimento firmado pela egrégia 1ª Turma deste Tribunal 
Regional, que transcrevo: 
"Salvo em caso de flagrante delito, a autoridade que emite a ordem de desobediência não 
é a autoridade competente, a que se refere a Constituição Federal, para decretar a prisão 
do desobediente. Conforme o art. 114 da CF/88, os Juízes do Trabalho não estão 
investidos da jurisdição criminal".  
(HC 544-PB, Relator Juiz Hugo Machado, DJ 26.01.96, p. 2.788). 
Vasta é a jurisprudência no sentido de não reconhecer competência ao Juiz do Trabalho, 
salvo em caso de flagrante delito, para decretar prisão por desobediência, valendo referir: 
STJ, 5ª Turma, RHC nº 2.938/93 - DF, DJ 20.09.93, p.19187; STJ, 5ª Turma. HC nº 
3092/94 - PI, DJ 27.03.95, p. 7173; TRF, Região, 1ª Turma, HC nº 500444/94 - PE, DJ 
25.11.94, p.68426. 
Pelo exposto, concedo a ordem. 
É como voto. 

HABEAS CORPUS Nº 1.097 - PB 
Relatora: A SRA. JUÍZA MARGARIDA CANTARELLI 
Impetrantes: DRS. JOSÉ ALVES CARDOSO E OUTROS 
Impetrada: JUÍZA FEDERAL DA 1ª VARA - PB 
Paciente: YANIV BRONSTEIN (RÉU PRESO)  

EMENTA:  
Penal. Processo Penal. Habeas corpus. Não arbitramento de fiança. Visto de turista 
concedido por autoridade consular. Art. 338, CP. Habeas corpus denegado. 
- Não cabe o arbitramento de fiança a réu já condenado anteriormente por outro crime 
doloso, em sentença transitada em julgado. 
- O visto concedido por autoridade consular configura mera expectativa de direito, 
podendo ser obstada a entrada ou a estada do estrangeiro se ocorrer qualquer das 
hipóteses do art. 7º da Lei 6.815/80. 
- O reingresso de estrangeiro anteriormente expulso do país configura infração ao art. 388 
do CP, salvo se tiver havido revogação do decreto de expulsão. 
- Habeas corpus denegado. 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 1097-PB, em que são 
partes as acima mencionadas, acordam os Juízes da Turma de Férias, por unanimidade, 
denegar o habeas corpus, nos termos do voto da relatora e notas taquigráficas constantes 
dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 26 de janeiro de 2000 (data do julgamento). 
JUÍZA MARGARIDA CANTARELLI - Relatora 

RELATÓRIO 
A SENHORA JUÍZA MARGARIDA CANTARELLI: Trata-se de habeas corpus liberatório, 
com pedido de liminar, impetrado por José Alves Cardoso e outros, em favor de Yaniv 
Bronstein, cidadão israelense, que se encontra preso por decisão da MM. Juíza Federal 
Substituta da 1ª Vara da Paraíba, por infração ao art. 338 do CP. 
O paciente havia sido expulso do país em 22 de setembro de 1997, em virtude de decreto 
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do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, publicado no DOU de 1º de junho do 
mesmo ano, razão pela qual foi preso em flagrante pela Polícia Federal no dia 12 de 
dezembro de 1999, quando foi visitar um amigo detento na Penitenciária Mangabeira, em 
João Pessoa. 
Requereu o arbitramento da fiança, o que foi negado pela MM. Juíza a quo , com 
fundamento no art. 323, III, do CPP. 
O paciente fora anteriormente expulso do Brasil, após sentença condenatória transitada 
em julgado, por infração ao art. 289, § 1º, do CP, pois ingressara em território nacional 
trazendo U$ 100.000,00 (cem mil dólares) falsos. Da quantia referida, U$ 1.000,00 (hum 
mil dólares) haviam sido cambiados na cidade de Natal; U$ 2.000,00 (dois mil dólares) 
foram encontrados em poder do paciente, quando tentava cambiá-los em Agência 
Bancária na cidade de João Pessoa, ocasião em que foi preso em flagrante (20.03.1996); 
U$ 60.000,00 (sessenta mil dólares) encontrados no fundo falso de uma mala pertencente 
ao mesmo e os U$ 37.000,00 (trinta e sete mil dólares) restantes estavam escondidos na 
casa de um amigo em Natal. 
Denunciado, foi processado e condenado à pena de quatro anos de reclusão, cumpridos 
menos da metade pelo advento do Decreto de Expulsão. Consta também da sentença 
condenatória que o paciente teve péssimo comportamento carcerário, com tentativa 
frustrada de fuga, além de notícia de antecedentes desabonadores no seu país, Israel 
(furtos, envolvimento com drogas etc.). 
Comprova, com o passaporte de nº 8289960 (fls. 15), que recebeu VISTO de entrada no 
país, como turista, por 90 dias, obtido no Consulado do Brasil em Tel-Aviv e que, com tal 
documento, entrou em território brasileiro, pelo Aeroporto dos Guararapes, no Recife, sem 
qualquer problema com as autoridades aeroportuárias (Polícia Federal e Aduaneira). 
Alega que veio ao Brasil para visitar sua filha Ester, que nascera em 3 de dezembro de 
1997, dois meses após a sua expulsão. Contradiz-se, ora afirmando por seu patrono que 
viera apenas para as festas natalinas e visitar a filha, ora, em depoimento pessoal, diz 
que tinha intenção de permanecer no Brasil para criar e educar sua filha. 
Irresignado com a decisão da MM. Juíza da 1ª Vara que indeferiu o pedido de concessão 
de fiança, impetrou este habeas corpus, distribuído em 21 de dezembro de 1999, no 
período do recesso, razão pela qual foram os autos ao e. Vice-Presidente do TRF, Juiz 
Geraldo Apoliano, que, em pertinente despacho, negou a liminar requerida. 
Solicitadas informações à autoridade apontada como coatora, respondeu esta fazendo 
acompanhar o ofício de nº 19/99 (fls. 31/32), com vasta documentação elucidativa da 
situação do paciente. 
Ouvido o MPF, opinou este contrariamente à concessão do writ. 
É o relatório. 

VOTO 
A SENHORA JUÍZA MARGARIDA CANTARELLI (Relatora): Objetiva o presente habeas 
corpus a concessão do writ em favor do cidadão israelense Yaniv Bronstein que, embora 
condenado e posteriormente expulso do Brasil antes do cumprimento integral da pena, 
obtém um "Visto" de turista através do Consulado Brasileiro em Tel-Aviv e reingressa em 
território nacional, vindo a ser preso em flagrante por violação ao art. 338 do CP, sendo-
lhe negado o arbitramento de fiança, conforme requereu. 
Correto o entendimento da MM. Juíza da 1ª Vara Federal da Paraíba em não arbitrar a 
fiança. Claríssimo é o art. 323, III, do CPP, quando estabelece que não será concedida a 
fiança nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade quando o réu já tiver 
sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado. 
Na realidade o paciente, embora preso em flagrante pela prática do delito previsto no art. 
338 do CP, continua encarcerado para o cumprimento do restante da pena de 4 anos de 
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reclusão, a que havia sido condenado na Ação Penal 96.3177-0, e que fora interrompida 
pelo decreto de expulsão do país, tendo cumprido, até aquela ocasião, apenas 1 ano e 6 
meses da condenação. Trata-se, simplesmente, de execução de pena, não havendo 
qualquer arbitrariedade praticada contra o mesmo. 
Nem seria preciso, aqui, invocar a presença dos requisitos do art. 312 do CPP para fins 
de decretação de prisão preventiva, pois não se configura tal hipótese, mas tão-só de 
cumprimente da pena a que havia sido condenado. 
Quanto ao "visto" de turista obtido no Consulado do Brasil em Tel-Aviv, é de ser 
considerado como um ato administrativo praticado contra expressa determinação de lei, 
ou seja, um ato jurídico nulo, porque padece de vício insanável. O art. 7º, III, do Estatuto 
do Estrangeiro estabelece que: 
"Art. 7º - Não será concedido visto ao estrangeiro: 
I - omissis 
II - omissis 
III - anteriormente expulso do País, salvo se a expulsão tiver sido revogada". 
Sabe-se que, neste caso, a expulsão não foi revogada. 
Os Consulados estão entre as instituições mais antigas utilizadas nas relações 
internacionais, remontando à antiga Grécia e antecedendo em muito ao aparecimento das 
Missões Diplomáticas. Têm desempenhado papel importante ao longo da História dos 
Povos, mas os cônsules são funcionários públicos do país que os envia para o 
estrangeiro a fim de lá exercerem determinadas funções, como: a proteção dos interesses 
do Estado e de seus nacionais, entre outras. Os atos praticados pelos cônsules se 
equiparam aos praticados por funcionários públicos e que devem estar de acordo com os 
preceitos legais vigentes no Brasil. Em nenhum momento pode-se considerar que um 
"visto" em um passaporte tenha poder superior a um dispositivo legal ou a um Decreto 
Presidencial. 
Além do mais, reza o próprio Estatuto do Estrangeiro, no art. 26, que o visto consular 
configura mera expectativa de direito, podendo a entrada, a estada ou o registro do 
estrangeiro ser obstado ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 7º do mesmo 
diploma legal, ou a inconveniência de sua presença no território nacional, a critério do 
Ministério da Justiça. 
Por maior respeito que se tenha à jurisprudência legada pelo extinto Tribunal Federal de 
Recursos, composto de grandes juristas brasileiros, a decisão comumente citada em 
alguns livros de Direito Penal no sentido de que "inexiste o crime do art. 338 do CP se o 
reingresso do agente foi autorizado por autoridade consular competente", data de 
setembro de 1980, quando o atual Estatuto do Estrangeiro, Lei 6.8151/80 sofreu 
alterações introduzidas pela Lei 6.964, de 09.12.1981, e foi regulamentada pelo Decreto 
86.715, de 10.12.1981. Portanto, a jurisprudência é anterior ao texto vigente. 
Se observado o Termo de Expulsão (fls. 61), assinado pelo expulsando, ora paciente, 
pode-se constatar que o mesmo era sabedor da vedação ao seu reingresso no país, eis 
que expressamente diz o texto: 
"... ficando o expulsando ciente do disposto no art. 338 do Código Penal, que preceitua 
'REINGRESSAR NO TERRITÓRIO NACIONAL O ESTRANGEIRO QUE DELE FOI 
EXPULSO - pena - reclusão de um a quatro anos, sem prejuízo de nova expulsão após o 
cumprimento da pena". 
Na realidade, o paciente tinha conhecimento da legislação brasileira, procurou obter um 
"visto" com um novo passaporte ( nº 8289960), de numeração diferente daquele com que 
foi expulso do Brasil ( nº 6569465) para burlar a proibição legal. Sendo pessoa de 
péssimos antecedentes em Israel, procurou valer-se da criança brasileira, que está 
registrada como sua filha, como álibi para aqui permanecer e assim manter-se a salvo da 
lei do seu próprio país. 
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Não há qualquer amparo legal para a concessão da medida. 
Denego o habeas corpus. 
É como voto. 

INQUÉRITO N. 275 - PB 
Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Autora: JUSTIÇA PÚBLICA 
Indiciados: JOSEFA TOMAZ DA SILVA, LUIZ TOMAZ DA SILVA, FRANCISCO AMÍLTON DE 
SOUZA E JOSÉ NOGUEIRA DE ANDRADE 
Advogados: DRS. RAIMUNDO DOCA BENEVIDES GADELHA E AELITO MESSIAS FORMIGA 
(INDICIADOS) 

EMENTA:  
Denúncia. Admissibilidade. Prefeito Municipal. Foro privilegiado por prerrogativa de 
função. Fato ocorrido antes da eleição. Competência. Crime contra bem ou serviço da 
União Federal. Competência de Tribunal Regional Federal. Inadmissibilidade da denúncia 
contra o Prefeito por inexistência de qualquer indício de que ele tenha contribuído para a 
prática da falsificação de documentos para obtenção de benefício previdenciário. 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, rejeitar a 
denúncia com relação a Francisco Amilton de Sousa, único sujeito a foro privilegiado, e 
determinar a remessa dos autos à Justiça Federal de primeiro grau, para recebimento, ou 
não, da denúncia, com referência aos demais denunciados, nos termos do relatório e voto 
anexos, que passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 15 de dezembro de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: O Ministério Público Federal propôs ação penal 
contra Josefa Tomaz da Silva, brasileira, viúva, rurícola, residente e domiciliada em 
Souza-PB; Francisco Amílton de Souza, brasileiro, agropecuarista, Prefeito Municipal de 
São José da Lagoa Tapada-PB; Luiz Tomaz da Silva, brasileiro, casado, motorista, 
residente e domiciliado em Fortaleza-CE e José Nogueira de Andrade, brasileiro, casado, 
agricultor, residente no Bairro Celestino, São José da Lagoa Tapada-PB, pela prática do 
crime previsto no art. 299, parágrafo único do CP, em co-autoria, isto é, c/c o art. 29, 
também do CP, por haver a primeira denunciada, mediante conivência da Oficiala do 
Registro Civil de São José da Lagoa Tapada, falsificado a certidão de óbito do seu ex-
marido, utilizando-a para percepção de benefício previdenciário na Representação da 
Previdência Social naquela Cidade. 
Francisco Amílton de Souza, atual Prefeito de São José da Lagoa Tapada/PB, era o 
representante da Previdência Social, à época dos fatos, e o responsável pela concessão 
do benefício; Luiz Tomaz da Silva e José Nogueira de Andrade assinaram a Folha de 
Informação Rural, utilizada para requerimento da pensão. 
A Oficiala do Registro Civil falecera antes das investigações e Josefa Tomaz da Silva, em 
outubro de 1988, após o oferecimento da denúncia - fls. 229. 
O Prefeito Municipal Francisco Amílton de Souza, notificado, apresentou defesa preliminar 
por intermédio do seu advogado, Raimundo Doca Benevides Gadelha, com a argüição de 
incompetência originária deste Tribunal, porque os fatos ocorreram antes do denunciado 
passar a ocupar o cargo que lhe assegura o foro privilegiado, devendo o processo ser 
remetido à Vara Federal em Campina Grande. Quanto ao mérito, diz que não contribuiu 
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para a ocorrência do delito, pelo que invocou o princípio da inocência presumida - fls. 
208/210. 
O denunciado José Nogueira de Andrade, também, ofereceu defesa preliminar realçando 
a sua condição de "pouco instruído" e sem condições de avaliar a importância da Folha 
de Informação Rural que assinara - fls. 221/223. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Há de examinar este Tribunal a sua 
competência originária para processar Prefeito Municipal por fato criminoso praticado 
contra a Previdência Social, antes do exercício do mandato eletivo. 
Em princípio, respondem os Prefeitos Municipais, criminalmente, perante os Tribunais de 
Justiça, garantindo-se-lhes, também, foro privilegiado por prerrogativa de função, quando 
acusados em crimes contra bens, serviços ou interesses da União, autarquias federais e 
empresas públicas federais, perante os Tribunais Regionais Federais, combinando-se os 
artigos 29, X, e 109, IV, da CF. O julgamento do Prefeito, ainda que por fato anterior ao 
mandado, deve ocorrer perante o Tribunal. Cessa a competência do foro por prerrogativa 
de função ao término do mandato, como decidiu o STF, cancelando a Súmula 394. 
Rejeito a preliminar de incompetência para julgar o Prefeito acusado de crime federal. 
Competente este Tribunal, passo ao exame da admissibilidade da denúncia contra 
Francisco Amílton de Souza, contra o qual é destacada a seguinte acusação - fls. 04: 
"O segundo denunciado, Francisco Amílton de Souza, ocupa atualmente o cargo de 
Prefeito de S. José da Lagoa Tapada/PB, e foi representante da Previdência Social à 
época dos fatos acima narrados - 1987 a 1997, e o responsável pela concessão, a Josefa 
Tomaz da Silva, do benefício fraudulento. Como ele mesmo afirmou no seu depoimento 
de fls. 121/122, "não procurou averiguar a autenticidade dos documentos apresentados". 
Disse, ainda, já ter sido indiciado na Polícia Federal sob acusação de concessão 
fraudulenta de benefícios previdenciários". 
Ao término das investigações encetadas no inquérito, não restou apurado indício da 
participação do denunciado Francisco Amílton de Souza na fraude concessiva do 
benefício de Josefa Tomaz. Era ele, sim, o representante da Previdência Social, à época 
em que deferido o benefício, mas não há nenhuma referência nos depoimentos ou nos 
interrogatórios de que ele tivesse ciência de que a certidão de óbito era de pessoa viva, 
nem de que a Folha de Informação Rural era ideologicamente falsa. Ora, não havendo 
indícios de que o denunciado tenha tido qualquer participação na elaboração dos 
documentos falsos ou que tenha facilitado a concessão do benefício, nem que o sabia 
eivado de fraude, deixo de receber a denúncia contra ele, nos termos do artigo 43, inciso 
III, do CPP. (Falta de interesse de agir). 
Excluído do processo o único denunciado com foro privilegiado perante este Tribunal, 
determino a remessa dos autos à 4ª Vara da Seção Judiciária da Paraíba, a quem 
competirá examinar a extinção da punibilidade da denunciada que veio a falecer, e o 
recebimento, ou não, da denúncia quanto aos denunciados remanescentes. 
É o meu voto. 

RECURSO CRIMINAL N. 268 - SE 
Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Recorrente: JUSTIÇA PÚBLICA 
Recorridos: GERALDO DE SANTANA MARTINS E LUIZ CARLOS DOS SANTOS 
Advogados: DRS. JOSÉ ILDON VIEIRA RABÊLO E OUTROS (RECDOS.) 

EMENTA: 
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Recurso em sentido estrito. Prisão em flagrante. Estelionato. Decisão que defere fiança. 
Ausência das proibições dos arts. 323 e 324 do CPP. 
- A concessão de fiança é possível quando a pena mínima abstratamente cominada para 
o delito imputado ao réu ou indiciado seja igual ou inferior a dois anos de reclusão. 
(Inteligência do art. 323 do CPP). 
- Prova de residência fixa, ocupação lícita, primariedade e bons antecedentes por parte 
dos indiciados. Ausência, no caso, dos pressupostos de custódia preventiva. 
- Fiança concedida. 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto anexos, que 
passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 14 de dezembro de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Trata-se de recurso em sentido estrito, interposto 
pelo Ministério Público, contra decisão do MM. Juiz Federal que concedeu fiança a 
Geraldo de Santana Martins e a Luiz Carlos dos Santos, presos em flagrante delito pelo 
crime de estelionato em sua forma tentada (art. 171, c/c com o art. 14, II, do CP), quando 
buscavam sacar, mediante a apresentação de documentos falsos, quantias referentes ao 
seguro-desemprego. 
Aduziu o recorrente que o Magistrado não levou em conta a existência de concurso 
material entre o delito de estelionato e o crime de formação de quadrilha, o que 
aumentaria a pena mínima abstratamente cominada para mais de dois anos de reclusão, 
impossibilitando a concessão de fiança. Salienta, ainda, que os afiançados já foram 
condenados por crimes dolosos, não haver provas de residência fixa, nem de ocupação 
lícita dos indiciados, razões pelas quais deve ser cassada a fiança. 
Sustentam os recorridos o acerto da concessão da fiança. Juntaram documentos, entre os 
quais as folhas de antecedentes criminais e os comprovantes de residência. 
Subiram os autos a este eg. Tribunal, tendo a Procuradoria Regional da República 
opinado pelo provimento do recurso, em bem elaborado parecer, alegando que as somas 
das penas mínimas dos delitos imputados aos réus são superiores ao mínimo legal de 
dois anos, pelo que proibida a concessão de fiança, nos termos do inciso I do art. 323 do 
CPP. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Trata-se de recurso em sentido estrito da 
decisão do MM. Juiz Federal que concedeu fiança a Geraldo de Santana Martins e Luiz 
Carlos dos Santos, presos em flagrante delito como incursos no art. 171, c/c o art. 14, II, 
do Código Penal, após tentarem sacar, com a apresentação de documentos falsos, 
quantias referentes ao seguro-desemprego. 
Os dispositivos legais em que a autoridade policial capitulou a conduta dos pacientes são 
os seguintes: 
"Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo 
ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: 
Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa. 
Art. 14 - Diz-se o crime: 
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(...) omissis; 
II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à 
vontade do agente. 
Parágrafo único - Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena 
correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços. 
O Código de Processo Penal não dispõe sobre os crimes afiançáveis, mas sobre os que 
não admitem fiança: 
"Art. 323. Não será concedida fiança: 
I - nos crimes punidos com reclusão em que a pena mínima cominada for superior a dois 
anos." 
Da leitura deste artigo depreende-se que são afiançáveis, em conseqüência, todos os 
delitos apenados com prisão simples ou detenção e os crimes cuja pena mínima abstrata 
cominada não ultrapassa dois anos de reclusão. 
Para a concessão de fiança deve ser considerada a pena mínima abstrata prevista em lei. 
Nesse sentido é a lição de Mirabete quando diz que "vale sempre para o efeito da 
concessão de fiança o mínimo da pena cominada abstratamente pela lei para o ilícito 
praticado pelo acusado". (Processo Penal, 3ª edição, Atlas, São Paulo, 1994, p. 394). 
Quanto aos crimes tentados, é entendimento majoritário que, para a concessão da fiança, 
o mínimo da pena abstrata deve, ainda, ser reduzido. Corrobora esta afirmativa a 
anotação de Damásio de Jesus, em seu Código de Processo Penal: 
"Tentativa 
Para efeito de incidência do inciso I, leva-se em conta o mínimo da pena abstrata, 
reduzida de dois terços (art. 14, parágrafo único , do CP)" (Código de Processo Penal 
Anotado, 13ª edição, Saraiva, São Paulo, p. 214). 
Dessa forma, tendo a autoridade policial capitulado o crime cometido pelos recorridos 
como estelionato em sua forma tentada, cuja pena mínima abstratamente fixada é de 1 
(um) ano de reclusão, podendo ser reduzida de 1/3 a 2/3, não há impeditivo à concessão 
de fiança nos termos do art. 323, I, do CPP. 
Resta agora aferir-se a presença ou não de outros pressupostos impeditivos de fiança. 
Entendo que, no presente caso, efetivamente, inexistem motivos que proíbam a 
concessão de fiança. 
Embora o douto representante do Ministério Público tenha alegado a existência de 
habitualidade e de concurso material com o crime de formação de quadriha para a prática 
do crime de estelionato por parte dos recorridos e da existência de anterior condenação 
dos mesmos, não há prova de suas alegações. 
Para a caracterização do crime de quadrilha é necessário haver um animus associativo, 
uma intenção de criar uma sociedade com fins delitivos. No caso em julgamento, não há 
prova do liame subjetivo necessário à sociedade delitiva. Também não há provas de 
condenação anterior dos réus em crime doloso de modo a exigir a cassação da fiança 
concedida. 
O que se depreende das provas acostadas aos autos é que os recorridos têm endereço 
certo, sendo residentes na cidade de Aracaju - SE, sem quaisquer antecedentes 
criminais, conforme demonstram os comprovantes de residência e as folhas corridas e de 
antecedentes criminais anexadas às fls. 69/83. Além disso, têm emprego fixo há mais de 
seis anos conforme as declarações anexadas aos autos, exercendo os ofícios de 
serralheiro e auxiliar mecânico (fls. 72 e 80). 
Além disso, embora seja certo que existem indícios suficientes de autoria e prova da 
existência do crime, ainda que tentado, não está evidenciado o risco à ordem pública de 
forma a incitar o alarido social, dadas as circunstâncias da tentativa. 
Em decorrência de os recorrentes serem primários e possuírem bons antecedentes e por 
não estarem presentes os requisitos para a decretação de prisão preventiva, descartados 
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estão os impeditivos do art. 324 do CPP (quebra de fiança anteriormente concedida ou 
das condições impostas quando de sua concessão, prisão cível, administrativa ou militar 
ou gozo do sursis ou do livramento condicional), não vejo razões para a cassação da 
fiança. 
Por último, é preciso salientar que a fiança concedida poderá ser cassada em qualquer 
fase do processo, desde que existam provas de seu incabimento (art. 338 do CPP). 
Assim, advindo a comprovação da existência de pressupostos legais que impeçam a 
concessão da fiança, como por exemplo, a condenação anterior dos recorridos em crime 
doloso, poderá a fiança ser cassada. 
Com essas considerações, nego provimento ao recurso. 
É como voto. 

RECURSO DE HABEAS CORPUS N. 779 - PB 
Relator: O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Parte Autora: CARLOS ROBERTO DE ANDRADE ROCHA 
Parte Ré: JUSTIÇA PÚBLICA 
Paciente: CARLOS ROBERTO DE ANDRADE ROCHA 

EMENTA: 
Penal e Processual Penal. Recurso de habeas corpus ex officio. Trancamento de 
inquérito. Adoção internacional. Sentença cível trânsita em julgado. Possibilidade de 
abertura de inquérito policial. Ausência de justa causa. Reconhecimento. Remessa oficial 
improvida. 
1. Independentes são os juízos cível e criminal. Não há, dessa forma, qualquer 
impedimento de se instaurar inquérito policial para detectar possíveis delitos praticados 
dentro do processo cível ou fora dele. 
2. Justa causa para a abertura de inquérito é aquela que demonstra haver elementos 
suficientes à ocorrência de crime em tese. Para tanto, há que existir o fumus boni juris, ou 
seja, indícios que podem fazer crer que o fato criminoso, de fato, aconteceu, e que o 
futuro indiciado poderá ser seu autor. 
3. Só 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, uma vez 
que a função do inquérito é justamente a de buscar elementos informativos para uma 
ulterior ação. 
4. Inexistência de justa causa. Fato atípico em relação ao paciente por ausência de 
critérios objetivos para o prosseguimento do inquérito. 
5. Trancamento que se mantém. 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 maioria, vencido 
o eminente Juiz Nereu Santos, 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, 4 de novembro de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ GERALDO APOLIANO - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO: Cuida-se de recurso de habeas corpus que tem 
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por paciente Carlos Roberto de Andrade Rocha e que intenciona, em síntese, o 
trancamento do inquérito policial, sob a alegação de que inexistem provas suficientes ao 
seu indiciamento.  
Figura o paciente como indiciado em inquérito alvo de desmembramento para a apuração 
de fatos relativos à adoção de menores por estrangeiros no Estado da Paraíba, onde 
atuava na qualidade de advogado. 
Em face de inúmeras denúncias, essas adoções internacionais foram, inclusive, apuradas 
por Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembléia Legislativa do Estado da Paraíba.  
Fulcrou, com efeito, toda a sua tese em duas vertentes: a) a eficácia da coisa julgada, no 
juízo cível, impediria qualquer discussão sobre a matéria; b) não existe justa causa para o 
seu indiciamento.  
Instada a apresentar informações, a autoridade apontada coactora, sobre o paciente, 
assim se manifestou: 
"Especificamente sobre o advogado Carlos Roberto de Andrade Rocha, o que existe até 
agora é que ele atuou em quatro casos de adoções em que figuram como mães 
biológicas Maria José Barros da Silva, Maria de Jesus dos Santos, Creuza Ramalho de 
Paula, Edileuza da Silva, sendo que consta ter a primeira dado à luz na Maternidade Frei 
Damião, em 11.12.89 (fls. 50), a segunda deu à luz no dia 06.09.89, no lugar 'Moura', 
Município de Bananeiras (fls. 63), a terceira no 'Sítio São Judas Tadeu', no Município de 
Borborema - PB (fls. 71), e a última no "Sítio Maria do Ó", deste Município de Borborema". 
A Procuradoria Regional da República apresentou o parecer de fls. 82/94, cuja ementa se 
acha vazada nos seguintes termos: 
"EMENTA: Processo Penal. Habeas corpus. Recurso ex officio. Ausência de justa causa e 
conduta atípica. Inexistência de provas. Trancamento do inquérito policial. 
Inadmissibilidade. Provimento do recurso. 
- Incabível habeas corpus para trancamento de inquérito policial quando há indícios de 
ocorrência de ilícito penal, bem como provável autoria e materialidade, inexistência de 
indiciação, fato sob investigação. 
- Não restando demonstrada de plano a inocorrência de qualquer crime praticado pelo 
autor, que dê ensejo a pedido de arquivamento, prosseguimento das diligências policiais. 
- Provimento do recurso, reforma da decisão monocrática, para denegar a 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 Carlos Roberto de Andrade Rocha, e se, empós o trânsito em julgado da 
sentença proferida em juízo cível, fica vedada à autoridade a abertura de inquérito policial 
para apuração de eventuais irregularidades. 
Preliminarmente, relevante adentrar o segundo ponto da controvérsia. 
Independentes são os juízos cível e criminal. Não há, dessa forma, qualquer impedimento 
de instaurar inquérito policial para detectar possíveis delitos praticados dentro do 
processo cível ou fora dele. Assim, a sentença trânsita em julgado no juízo cível, mercê 
de só poder ser hostilizada por intermédio de ação rescisória, em nada interfere em 
eventual inquérito ou ação penal que intente apurar delitos e punir os culpados. 
Ressalte-se, ademais, que o inquérito é peça informativa, procedimento administrativo-
informativo e que se dirige a fornecer elementos necessários para que o órgão incumbido 
da acusação a faça com o maior número e os mais precisos elementos possíveis. Assim, 
tal investigação (policial) não deve ser confundida com a instrução criminal, que se 
desenrola já na ação penal propriamente dita. 
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Passo, agora, à análise da argüição, articulada pelo paciente, da ausência de justa causa 
para abertura de inquérito em desfavor de sua pessoa. 
Pode-se dizer que 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 seu autor. 
Por outro lado, só 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. 
Sobre o assunto, de sumo 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 
do 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 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. 
E, para melhor destramar a controvérsia, junte-se aresto deste colendo Sodalício: 
"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 
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juízo singular. 
- Precedentes jurisprudenciais". 
(HC nº 731-PB, Rel. Juiz Manoel Erhardt - substituto, julg. 14.08.97, DJ 26.09.97, p. 
79205). 
No vertente caso, não se vislumbram critérios diáfanos ao indiciamento do paciente. A 
requisição do Ministério Público Federal para a abertura de inquérito policial em nada 
especifica o ora paciente como sendo uma das pessoas indiciadas. Por seu turno, a 
autoria do ilícito não restou provada no presente tomo, sendo, assim, inconcebível 
indiciar-se alguém previamente para depois demonstrar uma possível justa causa para 
tanto. 
Assim, restou indemonstrado o nexo causal entre uma conduta e o tipo penal, a ensejar o 
prosseguimento do inquérito policial. 
Forte nessas razões, nego provimento à remessa oficial. 
É como voto. 
¹ In Código de Processo Penal Interpretado, Atlas, 6ª edição, pág. 840. 
² In Código Penal Anotado, Saraiva, 15ª edição, pág. 5. 

REMESSA EX OFFICIO N. 50.086 - PE 
Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Parte Autora: USINA SALGADO S/A 
Parte Ré: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. LUCIANO CALDAS PEREIRA DE CARVALHO E OUTROS (PARTE A) 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VARA - PE 

EMENTA: 
Administrativo. Inscrição no CADIN. Decreto nº 1.006/93. Precedentes. 
1. O simples fato da empresa estar inscrita no CADIN não lhe restringe o direito a 
incentivos fiscais e financeiros, nem é impedimento para que contrate com a 
Administração. 
2. A liminar concedida pelo eg. STF, via ADIN nº 1.454-4/DF, suspendeu a eficácia dos 
artigos 4º a 7º do Decreto nº 1.006/93 e do art. 7º da MP 1.490/96, atual MP 1.770-49. 
3. Merece acolhida o pleito da impetrante que objetiva a sua exclusão do CADIN, 
comprovado nos autos que o juízo está garantido na forma da lei e o débito em discussão 
foi objeto de renegociação com a União mediante Contrato nº 164/TN - Processo nº 
01600.002599/92. 
4. Preliminares rejeitadas. 
5. Remessa oficial improvida. 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à 
unanimidade, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento à 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, 9 de novembro de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Cuida-se de mandado de segurança impetrado pela 
Usina Salgado S/A, objetivando a sua exclusão do CADIN (Cadastro Informativo dos 
Créditos de Órgãos e Entidades Federais não Quitados), visto que o débito pelo qual a 
autoridade apontada como coatora a incluiu no referido Cadastro não atende ao requisito 
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contido no art. 2º do Decreto nº 1.006/93 (obrigações pecuniárias vencidas e não 
extintas). 
Alega ainda que tal inscrição é irregular, desde que o valor do débito está em discussão 
judicialmente, na 6ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, garantido o juízo com 
oferecimento de bens à penhora (doc. de fls. 22/24). 
Aduz ainda que o pretenso débito já foi compensado por meio de renegociação da dívida 
da impetrante com a União e refere-se aos subsídios pagos pela impetrante aos seus 
fornecedores de cana e que quando ressarcidos pela União teria havido pagamento a 
maior. 
A autoridade impetrada argüiu a preliminar de carência de ação em vista de sua 
ilegitimidade passiva e inexistência de direito líquido e certo da impetrante. 
O Ministério Público opinou pela extinção do processo sem julgamento do mérito, 
considerando o teor das informações prestadas.  
O MM. Juiz singular concedeu a segurança para que a impetrante seja excluída do 
CADIN, por ter ficado comprovado nos autos que a dívida a que se refere o registro no 
mencionado Cadastro foi objeto de compensação tributária. 
Submeteu o decisum ao duplo grau de jurisdição. 
Sem recurso voluntário, subiram os autos. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Analiso inicialmente as preliminares 
argüidas na presente impetração.  
Em relação à ilegitimidade passiva do Procurador Regional da Fazenda Nacional, não 
pode prosperar a sua alegação, pois vê-se do § 2º do artigo 1º do Decreto 1.006/93 que a 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional é uma das integrantes do CADIN. Assim sendo, 
o Procurador Regional da Fazenda Nacional é o órgão competente para fazer tal 
lançamento, assim como o lançamento do crédito na Dívida Ativa da União. 
Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade da autoridade impetrada. 
No que tange à preliminar de inexistência de direito líquido e certo, também a rejeito, pois 
comprovou a impetrante que está exercendo o seu direito de defesa perante o Judiciário, 
garantido que se encontra o juízo com oferecimento de bens à penhora, como se vê do 
doc. de fls. 23/24. 
No mérito, insurge-se a impetrante contra a sua inclusão no CADIN (Cadastro Informativo 
de Créditos não Quitados), razão pela qual impetrou a presente ação mandamental. 
Ressalta que as inscrições no referido CADIN, de responsabilidade da impetrante, não se 
qualificam como a obrigação contida no artigo 2º do mencionado Decreto, e, ainda, que o 
seu artigo 3º obriga os órgãos que integram o CADIN a consultá-lo sempre, para 
realização de operações de crédito, inclusive concessão de garantias, incentivos fiscais e 
financeiros, celebração de convênios, acordos, contratos a qualquer título que digam 
respeito a recursos financeiros à mercê do Ministro da Fazenda. 
Comprovou pelo documento de fls. 33/38, Contrato nº 164/TN - Processo nº 
01600.002599/92-11 que as obrigações tidas no CADIN como vencidas e não quitadas na 
realidade são duas inscrições na Dívida Ativa em nome da impetrante e que se referem 
ao Contrato de Renegociação e Quitação de Dívida Proveniente do Programa Política de 
Preço Nacional Equalizado - Açúcar e Álcool - que fazem entre si a União e a impetrante. 
Observa-se pela cláusula terceira do citado contrato (fls. 34) que o crédito da usina 
reconhecido pela União foi renegociado perante o Tesouro Nacional, com base nas 
disposições da Portaria SFN/MEFP nº 82/92, nas condições que ambas as partes 
acordaram. 
Ante o exposto, aduz a impetrante que resta insubsistente a obrigação pecuniária exigida. 
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Alega ainda que, na realidade, o mencionado diploma legal é um decreto autônomo, vez 
que não regulamentando nenhuma lei, é fundamentado na Lei 8.672/93, artigo 6º, que 
não guarda nenhuma identidade com o CADIN, e assim dispõe: 
"Art. 6º. O pagamento da remuneração, proventos e vencimentos dos servidores públicos 
federais civis e militares será efetuado até o último dia útil do mês referido, devendo o 
Poder Executivo regulamentar o presente artigo até 31 de dezembro de 1993". 
O douto Juiz a quo rejeitou as preliminares e, no mérito, concedeu a segurança com base 
no documento de fls. 33/38, objeto de renegociação e quitação mediante o instituto da 
compensação tributária. 
Em relação ao Decreto nº 1.006/93, instituidor do CADIN, a Suprema Corte, via ADIN nº 
1.178-2, suspendeu liminarmente os efeitos dos artigos 4º a 7º e art. 7º e parágrafos da 
MP nº 1.490, de 10.06.96, atualmente reeditada sob o nº 1.770-49, de 04.06.99. 
Tem o seguinte teor a decisão proferida pela Suprema Corte: 
"O Tribunal, por maioria de votos, deferiu, em parte, a suspensão cautelar de eficácia da 
MP nº 1.490, de 07.06.96, restringindo o deferimento da medida liminar ao artigo 7º e 
seus parágrafos, vencidos, parcialmente, o Ministro Ilmar Galvão, que deferia em menor 
extensão o pedido de medida liminar, e o Ministro Corrêa, que a indeferia, e o Ministro 
Marco Aurélio, que a deferia integralmente - Plenário, 19.06.96".  
Verifico que a medida provisória impugnada ainda não foi convertida em lei pelo 
Congresso Nacional. 
Dispõe o art. 7º da MP nº 1.490, atual MP 1.770-49: 
"Art. 7º. A existência de registro no CADIN há mais de trinta dias constitui fato impeditivo 
para a celebração de qualquer dos atos previstos no artigo anterior. 
§ 1º. Em caso de relevância e urgência, e nas condições que estabeleceram, o Ministro 
de Estado da Fazenda e o Ministro de Estado sob cuja supervisão se encontre o órgão ou 
entidade credora poderão suspender, em ato conjunto, o impedimento de que trata este 
artigo. 
§ 2º. Não se aplica o disposto no caput deste artigo quando o devedor comprove que: 
a) ajuizada ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, tenha 
oferecido garantia idônea e suficiente ao juízo, na forma da lei; 
b) esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro, nos termos da lei". 
Este egrégio Tribunal tem decidido no sentido de que não configura ilegalidade o registro 
das pessoas físicas e jurídicas responsáveis por obrigações pecuniárias vencidas e não 
pagas para com órgãos e entidades da Administração Pública Federal, como se observa 
das decisões: 
"Mandado de segurança. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pela 
Procuradoria da Fazenda Nacional rejeitada. Efeitos da inscrição no CADIN. Decreto nº 
1.006, de 1993. Liminar do STF, suspendendo a eficácia do art. 7º e parágrafos da 
Medida Provisória 1.490, de 1996, ADIN nº 1.454-4/DF. 
1. Sendo a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional um dos órgãos responsáveis pela 
implantação do CADIN, é a mesma competente para realizar lançamentos. Portanto, é a 
mesma parte legítima para figurar no pólo passivo da relação processual. Preliminar 
rejeitada. 
2. A inscrição no CADIN, por si só, não pode obstaculizar a contratação das empresas 
com a Administração, nem a habilitação ao gozo de incentivos fiscais e financeiros. 
3. Liminar do Supremo Tribunal Federal - STF na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 
1.454-4/DF, suspendendo a eficácia do art. 7º e parágrafos da Medida Provisória nº 
1.490, de 1996. 
4. Apelação provida. Sentença reformada". 
(Acórdão proferido em 13.03.97, na AMS 56647-PE, cujo Relator foi o eminente Juiz 
Geraldo Apoliano). 
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Neste sentido, extraio do voto proferido pelo eminente Juiz Castro Meira, na AMS 55544-
PE, o seguinte: 
"Se a apelante visasse a afastar os danos do não recebimento de benefícios fiscais por 
conta de anotação existente no CADIN, não teria dúvida em acolher o pedido. 
Entretanto, a apelação é expressa em pretender a sua exclusão do referido Cadastro, 
com base nos argumentos já resumidos no início deste voto. Nesse sentido, não é 
possível deferir-se a segurança. 
Os arts. 198 e 199 do Código Tributário Nacional não constituem óbice a que a União 
organize cadastro dos seus devedores. O sigilo fiscal assegura ao contribuinte o direito de 
não ver divulgada informação sobre sua situação econômica ou financeira, ressalvada a 
possibilidade de troca de informações entre as entidades públicas. 
O CADIN, em si mesmo, não pode sofrer qualquer restrição. Do mesmo modo que os 
particulares cadastram seus fornecedores, devedores e credores, pode a entidade pública 
organizar listas com os nomes dos seus devedores. 
Já se viu que o eg. STF não considerou ilegítima a organização do CADIN, mesmo 
quando foi instituído através do Decreto nº 1.006/93. Suspendeu apenas alguns dos seus 
dispositivos. A estrutura básica permaneceu. 
Haveria ofensa ao art. 5º, X e LV, da Constituição Federal? 
Entendo que não. Admitindo-se que o primeiro item seja extensivo às pessoas jurídicas, 
não se pode vislumbrar ofensa à intimidade, à vida privada, à honra ou à imagem das 
pessoas, pelo fato de registrar que determinada empresa está devendo determinado 
tributo. Do mesmo modo, não importa em ofensa ao devido processo legal, pois a pessoa 
jurídica que não se conformar sempre poderá defender-se, na esfera administrativa e 
judicial. Cabe ressaltar que o ajuizamento de simples impugnação ou recurso 
administrativo é suficiente para suspender o crédito tributário". 
Em face, portanto, do documento de fls. 33/38, que comprova a renegociação e quitação 
de dívida para com a União mediante o instituto da compensação tributária, entendo que 
não poderia a impetrante ser inscrita no CADIN como inadimplente.  
Desta forma tem entendido esta eg. Terceira Turma, como se vê do julgamento proferido 
na REOMS 136.766-PB, julgada em 03.09.98, à unanimidade, cujo Relator foi o eminente 
Juiz Geraldo Apoliano. 
Merece acolhida, portanto, o pedido de exclusão da impetrante do referido Cadastro, no 
que se refere ao débito apontado, motivo de renegociação com a União, razão pela qual 
confirmo a segurança concedida pelo douto Juízo a quo. 
Ante o exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, nego provimento à remessa oficial. 
É como voto. 

REMESSA EX OFFICIO N. 60.191 - CE 
Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Parte Autora: BEACH PARK HOTÉIS E TURISMO LTDA 
Parte Ré: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: CARLOS ALBERTO TORRENS E OUTRO 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 5ª VARA-CE 

EMENTA:  
Tributário. IPI. Isenção. Necessidade de liberação prévia. Exceção de "liberação a 
posteriori". Possibilidade. 
1. De uma leitura dos autos, resta claro ter o impetrante preenchido todos os requisitos 
necessários à regular importação do bem sob o abrigo isencional do IPI, com exceção à 
obtenção do Certificado de Liberação de Carga - WAIVER. 
2. Dispõe a Resolução SUNAMAM nº 9.769/87 que o prazo para requerer a liberação da 
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carga deverá ser feito, no mínimo, oito dias antes da data prevista para a saída do navio. 
3. Em atenção ao citado dispositivo, a empresa impetrante requereu a liberação da carga 
previamente, obtendo como resposta a informação que o Departamento de Marinha 
Mercante do Ministério dos Transportes adota como procedimento analisar um pedido a 
posteriori a cada doze meses, desde que não tenha havido o registro da DI. 
4. Havendo procedido o impetrante estritamente nos termos da legislação e haja vista a 
habitualidade, o Departamento de Marinha Mercante do Ministério dos Transportes - DMM 
vem adotando a liberação da mercadoria a posteriori, encontram-se nos autos 
circunstâncias mantenedoras da isenção do IPI. 
5. Remessa oficial improvida. 

ACORDÃO 
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade de votos, 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, 18 de maio de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator  

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Trata-se de remessa oficial da sentença de fls. 
35 a 36, da lavra do MM. Juiz Antônio Carlos de Martins Mello, da 5ª Vara/CE, que, na 
ação mandamental, concedeu a segurança, determinando à autoridade impetrada o 
desembaraço alfandegário das mercadorias da impetrante e demais documentos, com 
isenção (IPI) prevista na MP-1370, de 28.03.94, art. 1ª, pela não incidência do art. 218 do 
Regulamento Aduaneiro.  
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Trata-se de remessa oficial da 
sentença de fls. 35 a 36, da lavra do MM. Juiz Antônio Carlos de Martins Mello, da 5ª 
Vara/CE, que, na ação mandamental, concedeu a segurança, determinando à autoridade 
impetrada o desembaraço alfandegário das mercadorias da impetrante e demais 
documentos, com isenção (IPI) prevista na MP-1370, de 28.03.94, art. 1ª, pela não 
incidência do art. 218 do Regulamento Aduaneiro. 
De uma leitura dos autos, resta claro ter o impetrante preenchido todos os requisitos 
necessários à regular importação do bem sob o abrigo isencional do IPI, com exceção à 
obtenção do Certificado de Liberação de Carga - WAIVER. 
Dispõe o Decreto-lei nº 666/69, determinando ser obrigatório o transporte "em navio de 
bandeira brasileira, de qualquer mercadoria a ser beneficiada com isenção ou redução do 
imposto". A referida norma, entretanto, ressalva a possibilidade do transporte de 
mercadorias com isenção em navios de outras bandeiras, em seu artigo 2º, §§ 2º e 3º, os 
quais transcrevo: 
"Art. 2º. Omissis. 
§ 2º. Caso não haja navio de bandeira brasileira ou da bandeira do exportador em posição 
para o embarque da carga, poderá a Superintendência Nacional de Marinha Mercante, a 
seu exclusivo critério, liberar o transporte para navio de terceira bandeira previamente 
designado. 
§ 3º. Quando a importação de mercadorias sujeitas à liberação for feita de país não 
servido por navio de sua bandeira nem por navio de bandeira brasileira, a 
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Superintendência Nacional de Marinha Mercante fará a liberação prévia das cargas". 
De fato, dispõe a Resolução SUNAMAM nº 9.769/87 que o prazo para requerer a 
liberação da carga deverá ser feito, no mínimo, oito dias antes da data prevista para a 
saída do navio. Em atenção ao citado dispositivo, a empresa impetrante requereu a 
liberação da carga previamente, no que obteve a seguinte resposta do Departamento de 
Marinha Mercante do Ministério dos Transportes, verbis: 
"Informamos que 'WAIVER a posteriori' não é previsto em legislação atual, sendo uma 
concessão feita por este Departamento, o qual adota como procedimento analisar um 
pedido a posteriori a cada doze meses, desde que não tenha havido o registro da DI (...)" 
Ora, havendo procedido o impetrante estritamente nos termos da legislação e haja vista a 
habitualidade, o Departamento de Marinha Mercante do Ministério dos Transportes - DMM 
vem adotando a liberação da mercadoria a posteriori, encontram-se nos autos 
circunstâncias mantenedoras da isenção do IPI. Adotado este critério pelo DMM 
(decorrente de resolução interna dele próprio), não há como ser contestado pela aduana, 
uma vez que é ato discricionário do referido órgão. 
Por tais razões, nego provimento à remessa oficial. 
É o meu voto.  

REMESSA EX OFFICIO N. 65.964 - PE 
Relator: O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Partes Autoras: CLÉA ARCOVERDE MALTA E OUTROS 
Parte Ré: UNIÃO 
Advogados: DRS. LUIZ DIAS PEREIRA DA COSTA NETO E OUTRO (PARTE A) 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 7ª VARA - PE 

EMENTA: 
Constitucional e Administrativo. Servidor público federal. Proventos. Redução por ato 
unilateral da Administração. Afronta aos princípios constitucionais do devido processo 
legal e da ampla defesa. Invalidade. 
1. Mandado de segurança ajuizado com o fito de que fosse assegurado aos impetrantes o 
direito de continuarem a perceber seus proventos na integralidade, ou seja, com o 
adicional de insalubridade, na forma determinada na decisão judicial proferida na 
Reclamação Trabalhista nº 994/79. 
2. A Constituição Federal de 1988 (art. 5º, LIV) assegura que "ninguém será privado da 
liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal".  
3. O fato de haver tal garantia constitucional já é suficiente para negar eficácia a qualquer 
ato que objetive a supressão de vantagem ou de situação juridicamente consolidada, sem 
a instauração do procedimento administrativo pertinente, que possibilite o exercício da 
ampla defesa, com todos os recursos a ela inerentes. 
4. Qualquer que seja o ato a ser praticado, seja no âmbito administrativo ou judicial, se 
importar em alteração ou supressão de estipêndios ou direitos, não prescinde da 
observância do devido processo legal e do contraditório, assegurando-se a ampla defesa, 
com todos os recursos a ela inerentes. Remessa oficial improvida. 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em que são partes as acima 
identificadas, decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento à remessa oficial, nos termos do relatório, voto do Juiz 
Relator e notas taquigráficas constantes dos autos, que passam a integrar o presente 
julgado. 
Custas, como de lei. 
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Recife, 21 de outubro de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ GERALDO APOLIANO - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO: Cléa Arcoverde Malta e outros impetraram 
mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Chefe do Escritório de 
Representação do Ministério da Saúde em Pernambuco, consistente na supressão, em 
maio de 1996, do pagamento do adicional de insalubridade, incorporado aos seus 
estipêndios por decisão judicial proferida na Reclamação Trabalhista nº 994/79 (fls. 3/5). 
Juntaram aos autos os documentos de fls. 6/45. 
Aduzem que tal ato contraria o princípio constitucional da irredutibilidade dos 
vencimentos, consagrado no art. 37, XV, da Constituição Federal.  
A impetrada informou haver restaurado o pagamento daquele adicional a partir de 
setembro de 1996 (fls. 49). Todavia, na petição de fls. 53, requereu fossem aquelas 
informações desconsideradas, sem nada mais acrescentar. 
O Ministério Público Federal opinou pela concessão da segurança (fls. 67/69). 
Na sentença (fls. 71/74), o juiz deferiu a ordem. 
Não obstante regularmente intimadas (fls. 76v e 77), as partes deixaram fluir in albis o 
prazo para recurso. Subiram as autos em virtude do reexame necessário. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): A sentença não merece reparos.  
Pleiteia-se a ordem com vistas ao reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo 
que suprimiu o pagamento do adicional de insalubridade dos impetrantes, por não ter sido 
observado o devido processo legal, acarretando a redução de seus estipêndios (artigo 5º, 
LV, e 37, XV, da Constituição Federal). 
Importa saber se a supressão daquele adicional poder-se-ia consumar sem a instauração 
de regular procedimento administrativo. 
Penso, fazendo averbar a costumeira vênia aos entendimentos dissonantes, que não, 
pois o simples fato de haver a garantia constitucional de que "ninguém será privado de 
seus bens sem o devido processo legal" já é suficiente para se negar eficácia a qualquer 
ato que objetive a redução dos proventos sem instaurar o procedimento administrativo 
pertinente e nem possibilitar o exercício da ampla defesa, com todos os recursos a ela 
inerentes. 
E é por isso que me animo a manter a r. decisão a quo, haja vista restar caracterizada a 
violação dos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido 
processo legal (artigo 5º, LV e LIV, da CF). 
É consabido que qualquer que seja o ato administrativo a importar em alteração dos 
proventos, reclama-se, sempre, a observância estrita do devido processo legal e do 
contraditório, tal como constitucionalmente concebidos. A afirmativa é válida, até, para 
casos em que a aposentadoria venha sendo incorretamente paga. 
Matéria em tudo a essa assemelhada, vale registrar, foi apreciada por esta colenda 
Terceira Turma nos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 98.229-CE. Confiram-
se os excertos do voto da lavra do eminente Juiz Ridalvo Costa, in verbis: 
"(...) Aliás, a presunção de legitimidade de que gozam os atos administrativos só pode ser 
contrariada mediante demonstração da irregularidade e motivação do ato revisor, tudo 
através do devido processo legal, em que se assegure ao interessado o direito de, ao 
acompanhar todo o procedimento e apresentar argumentos contrários à tese revisora, 
inclusive a produção de prova, se necessário. 
A jurisprudência deste Tribunal já se solidificou nesse sentido, seja na hipótese de 
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cancelamento do benefício, seja na de alteração da forma de cálculo de alguma vantagem 
que o integra: 
'Constitucional. Administrativo. Previdenciário. Alteração de benefício. Devido processo 
legal. 
- O cancelamento e a redução de benefícios previdenciários encontram necessária 
intermediação de tramitação em que se ofereça aos prejudicados ampla defesa e 
contraditório, de sorte a realizar o comando estabelecido no art. 5º, LIV, LV, da 
Constituição Federal. 
(...)'. 
(AC nº 50.675-PE, 1ª Turma, Rel. Juiz Castro Meira, julg. em 29.08.96). 
'Administrativo. Constitucional. Cancelamento de benefício. Inobservância dos princípios 
constitucionais do contraditório e ampla defesa. 
- O art. 5º, LV, da Constituição Federal vigente, consagra o direito à ampla defesa em 
processo judicial ou administrativo. 
- Para a obtenção de uma justa e legal autuação administrativa, especialmente quando 
envolver direito já reconhecido da parte, deverão estar presentes os princípios 
constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal'.  
(AC nº 92.905-PE, 2ª Turma, Rel. Juiz Araken Mariz, julg. em 03.09.96). 
Finalmente, convém esclarecer que o reconhecimento do direito ao devido processo legal 
não assegura a manutenção do benefício de forma irregular, caso isso seja apurado, mas, 
tão-somente, a garantia de defesa e do contraditório da parte envolvida, princípios cuja 
não observância invalida por inteiro o ato administrativo (...)". 
É certo, repito, que a Administração não tem o encargo de pagar proventos cujos valores 
sejam indevidos ou excessivos. Todavia, cabe-lhe promover a revisão destes valores 
mediante regular procedimento administrativo, assegurando aos interessados o direito à 
ampla defesa, em feitio a que não se deixe de render a homenagem indispensável à 
garantia insculpida no art. 5º, LV, da Lex Mater. 
É de bom alvitre destacar que os estipêndios do impetrante são "bens da vida" 
necessários à indispensável subsistência, deles não se podendo privá-lo, sem a 
instauração do devido processo legal (reinsisto na necessidade da observância estreita ao 
teor do artigo 5º, LIV, da Constituição Federal. 
É írrita e inadmissível, portanto, qualquer pretensão de se reduzir os estipêndios em 
questão sem a observância do devido processo legal. 
Ante o exposto, nego provimento à remessa oficial.  
É como voto. 

REMESSA EX OFFICIO N. 67.944 - SE 
Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Partes Autoras: CECÍLIA MARIA DE SOUZA E OUTROS 
Parte Ré: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogados: DRS. GILTON SANTOS FREIRE (PARTE A) E ALBERTO LOURENÇO DE AZEVEDO 
FILHO E OUTROS (PARTE R)  
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VARA - SE 

EMENTA: 
Processual Civil e Previdenciário. Mandado de segurança. Restabelecimento de benefício 
previdenciário. Falecimento de uma das impetrantes no curso da lide. Direito 
personalíssimo. Caráter mandamental da sentença. Habilitação de herdeiros. 
Impossibilidade. Duplo grau obrigatório. Litisconsórcio ativo facultativo. Cumulação 
subjetiva de lides. Sucumbência em parte do ente público. Devolução do conhecimento do 
processo ao órgão julgador recursal. Abrangência.  
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- Deve ser extinto, de ofício, sem julgamento do mérito com relação à impetrante falecida 
no curso da lide (art. 267, VI, IX, e §3º, do CPC), o mandado de segurança cujo objeto é o 
restabelecimento dos benefícios previdenciários dos impetrantes, ante a impossibilidade 
de habilitação de seus herdeiros decorrente da natureza personalíssima do direito 
pleiteado e do caráter mandamental da sentença, ficando-lhes ressalvada a utilização das 
vias ordinárias para a persecução dos efeitos patrimoniais oriundos de eventual nulidade 
do ato administrativo questionado. (Precedentes do col. STF - MS 22.130-RS - Questão 
de Ordem, Rel. Min. Moreira Alves, julgado em 13.03.97). 
- Na hipótese de litisconsórcio ativo facultativo, em que há, em realidade, cumulação 
subjetiva de lides, tendo o ente público beneficiário do duplo grau obrigatório sucumbido 
com relação ao pleito de apenas um dos litisconsortes, só a lide referente a este é 
devolvida ao conhecimento do Órgão Julgador Recursal pela remessa oficial. 

ACÓRDÃO 
Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, declarar, de ofício, a extinção do processo sem julgamento do mérito em 
relação à impetrante Raimunda Pereira de Souza, julgando prejudicada a remessa oficial, 
nos termos do relatório e voto anexos, que passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 11 de novembro de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Cecília Maria de Souza e outros impetraram, 
perante a 3ª Vara Federal de Alagoas, mandado de segurança contra ato do Ilmo. Sr. 
Superintendente do INSS no Estado de Sergipe que, em julho/93, suspendeu, 
inexplicavelmente, seus benefícios previdenciários, razão pela qual objetivaram o pronto 
restabelecimento dos mesmos. 
Nas suas informações, o INSS informou que suspendeu referidos benefícios para 
apuração de prováveis irregularidades, tendo restabelecido-os, inclusive com pagamento 
das parcelas vencidas, com exceção da aposentadoria de Raimunda Pereira de Souza. 
O MM. Juiz sentenciante julgou procedente o pedido de restabelecimento de benefício da 
autora supra citada, extingüindo o feito sem julgamento do mérito em relação às demais, 
em face da perda de seu objeto. 
Às fls. 165, o INSS informou a impossibilidade de dar cumprimento à sentença 
mandamental favorável à impetrante Raimunda Pereira de Souza, por ter ela falecido em 
04.11.93. 
Sentença submetida ao duplo grau obrigatório. 
É o relatório. 

VOTO 
O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Inicialmente, analiso, de ofício, em face do 
disposto no art. 267, VI, IX, e § 3º, do CPC, os efeitos do falecimento no curso da lide da 
impetrante Raimunda Pereira de Souza sobre a ação mandamental cuja sentença está 
submetida ao reexame recursal obrigatório. 
Entendo, acompanhando a jurisprudência do col. STF, que tendo a sentença do mandado 
de segurança caráter mandamental, o falecimento da impetrante no curso da lide onde se 
discute direito personalíssimo não possibilita a habilitação de seus herdeiros, devendo o 
processo ser extinto, de ofício, sem julgamento do mérito (art. 267, VI, IX, e § 3º, do CPC), 
restando-lhes facultada a utilização das vias ordinárias para a defesa de seus interesses 
patrimoniais decorrentes da possível nulidade do ato administrativo questionado. 
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Nesse sentido, destaco aresto da lavra do Ministro Moreira Alves: 
"EMENTA: Mandado de segurança. Habilitação de herdeiros por morte do impetrante. 
Questão de ordem. 
- Impossibilidade de habilitação dos herdeiros, dados o caráter mandamental da ação de 
mandado de segurança e a natureza personalíssima do único direito postulado: a 
reintegração em decorrência de invalidade do ato de demissão. Precedentes do STF.  
- Pedido de habilitação indeferido, dando-se o processo por extinto sem julgamento do 
mérito e ressalvando-se aos herdeiros do impetrante as vias ordinárias para a persecução 
dos efeitos patrimoniais decorrentes da eventual invalidade do ato administrativo de sua 
demissão". 
(MS nº 22130-5, Rio Grande do Sul, Questão de Ordem, julgado por unanimidade em 
13.03.97). 
No caso dos autos, a impetrante Raimunda Pereira de Souza faleceu em 04.11.93, no 
curso da ação mandamental onde ela postulava o restabelecimento de seu benefício 
previdenciário, direito personalíssimo sob o prisma de sua titularidade, devendo, portanto, 
ser aplicado o entendimento supra esposado no que pertine a ela. 
Na hipótese de litisconsórcio ativo facultativo, em que há, em realidade, cumulação 
subjetiva de lides, tendo o ente público beneficiário do duplo grau obrigatório sucumbido 
com relação ao pleito de apenas um dos litisconsortes, só a lide referente a este é 
devolvida ao conhecimento do órgão Julgador Recursal pela remessa oficial, razão pela 
qual, com a extinção do processo sem julgamento do mérito em relação à impetrante 
Raimunda Pereira de Souza, restou prejudicada a análise do reexame obrigatório. 
Ressalvo, no entanto, meu ponto de vista de que, com relação às demais impetrantes, o 
restabelecimento administrativo de seus benefícios pelo INSS, após a impetração do 
mandado de segurança, caracterizou o reconhecimento jurídico de seus pleitos, a ensejar 
a concessão da segurança (art. 269, II, do CPC), e não a extinção do processo sem 
julgamento do mérito como determinado pela sentença recorrida. 
Ante o exposto, declaro, de ofício, a extinção do processo sem julgamento do mérito em 
relação à impetrante Raimunda Pereira de Souza, julgando prejudicada a remessa oficial.  
É como voto. 

REMESSA EX OFFICIO N. 164.922 - CE 
Relatora: A SRA. JUÍZA MARGARIDA CANTARELLI 
Partes Autoras: FERNANDO GUYILHERME COIMBRA E OUTROS 
Parte Ré: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS 
Advogados: DRS. HUMBERTO LOPES CAVALCANTE (PARTE A) E ANA AMÉLIA LEITE DE 
BRITO E OUTROS (PARTE R) 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 6ª VARA - CE 

EMENTA: 
 Administrativo. Servidores públicos. Reajuste de 3,17% (Lei nº 8.880/94). 
I - O resíduo de 3,17% é devido aos servidores públicos, nos termos da Lei 8.880/94, não 
podendo ser suprimida a aplicação deste pela Administração. 
II - Remessa oficial improvida.  

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Oficial nº 164922-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 oficial, nos termos do relatório e 
notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste 
julgado. 
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Custas, como de lei. 
Recife, 10 de fevereiro de 2000 (data do julgamento). 
JUÍZA MARGARIDA CANTARELLI - Relatora 

RELATÓRIO 
A SENHORA JUÍZA MARGARIDA CANTARELLI: Fernando Guyilherme Coimbra e 
outros, qualificados nos autos, ajuizaram ação ordinária contra o DNOCS - Departamento 
Nacional de Obras contra as Secas, pleiteando a incorporação em seus vencimentos do 
percentual de 3,17%, referente ao disposto no art. 28 e incisos da Lei 8.880/94.  
O MM. Juiz a quo julgou o pedido procedente, submetendo seu decisum ao duplo grau de 
jurisdição. 
Peço a inclusão do feito em pauta de julgamento. 
É o relatório. 

VOTO 
A SENHORA JUÍZA MARGARIDA CANTARELLI (Relatora): Cuida-se de remessa oficial 
de sentença que julgou procedente ação ordinária para determinar a incorporação do 
índice de 3,17% nos vencimentos dos autores.  
No mérito, quanto ao índice de 3,17%, entendo que o Governo Federal, quando reajustou 
os vencimentos dos servidores, tomou por base o índice de 22,07%, fornecido pelo IBGE, 
correspondente à variação do IPC-r, porém, deveria tê-lo realizado pela média aritmética 
dos últimos 12 (doze) vencimentos, nos termos do art. 28 da Lei 8.880/94, o qual passo a 
transcrever: 
"Art. 28. Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de 
funções de confiança e gratificações dos servidores civis e militares da União serão 
revistos em 1º de janeiro de 1995, observado o seguinte: 
I - calculando-se o valor dos vencimentos, soldos e salários referentes a cada um dos 
doze meses de 1994, em URV ou equivalente em URV, dividindo-se os valores expressos 
em cruzeiros reais pelo equivalente em URV do último dia desses meses, 
respectivamente; e 
II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior". 
O reajuste dos salários dos autores em 1º de janeiro de 1995, tomou por base apenas o 
índice fornecido pelo IBGE de 22,07%, correspondente à variação acumulada do IPC-r 
entre o mês da primeira emissão do real e o mês de dezembro de1994, não levando em 
consideração o artigo supra, que acresceria um percentual de 3,17%, perfazendo um total 
de 25,24%. Deve-se ressaltar que, conforme consta no art. 29, § 5º do documento legal 
mencionado, o reajuste segundo a variação acumulada do IPC-r será realizado sem 
prejuízo da revisão, nos termos do art. 28 supra. 
Sobre esta matéria, assim se expressou o egrégio Supremo Tribunal Federal, em decisão 
administrativa aplicável apenas a seus servidores: 
"Ata da 1ª sessão administrativa, realizada em 08 de fevereiro de 1995. O Supremo 
Tribunal Federal, em sessão administrativa, presentes os Senhores Ministros Octávio 
Galloti (Presidente), Moreira Alves, Néri da Silveira, Sydney Sanches, Sepúlveda 
Pertence, Celso de Mello, Carlos Velloso, Marco Aurélio, Ilmar Galvão, Francisco Resek e 
Maurício Corrêa, deliberou, por unanimidade, examinando o Processo nº 23426-5, 
referendar decisão do Exmo. Sr. Presidente, que, durante o recesso, em 17 de janeiro de 
1995, autorizou o pagamento do reajuste geral aos membros e servidores ativos e 
inativos e pensionistas deste Tribunal, conforme disposto na Lei nº 8.880/94, que em seu 
art. 28 estipula que os valores serão revistos em 1º de janeiro de 1995, calculando-se o 
valor dos vencimentos, soldos e salários referentes a cada um dos doze meses de 1994, 
em URV ou equivalente em URV, dividindo-se os valores expressos em cruzeiros reais 
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pelo equivalente em URV do último desses meses, respectivamente, e extraindo-se a 
média desses valores. Sem prejuízo do disposto no artigo supracitado, aplicou-se, 
também, a partir de janeiro de 1995, o percentual de 22,07%, conforme índice fornecido 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, correspondente à variação 
acumulada do IPC-r, entre o mês da primeira emissão do real, inclusive, e o mês de 
dezembro de 1994..." 
A v. sentença recorrida apenas determina o cumprimento de previsão legal já existente. O 
douto Juiz a quo, ao prolatar a sentença, não tomou para si função legiferante, mas 
apenas apreciou a existência de lesão dos direitos dos demandantes, em razão da não 
aplicação de dispositivo legal. Não se trata de aumento de servidores, mas de revisão 
prevista em lei, a qual, para ser cumprida, não necessita de autorização. 
Diante do exposto, nego provimento à remessa oficial para manter a sentença recorrida. 
É como voto. 

REMESSA EX OFFICIO N. 167.465 - RN 
Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Parte Autora: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
Parte Ré: JAIR MORAIS DA SILVA 
Advogados: DRS. ANA MARIA DE PAIVA DUMARESQ E OUTROS (PARTE A) E JOSÉ 
SEGUNDO DA ROCHA E OUTRO (PARTE R) 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 2ª VARA - RN 

EMENTA: 
Previdenciário. Benefício. Auxílio-doença. Restabelecimento. Incapacidade laborativa 
parcial. Comprovação pericial. Aposentadoria por invalidez não caracterizada. 
1. Indispensável é o erro cometido pela Previdência ao cancelar o benefício auxílio-
doença, por ficar constatada, no laudo técnico, a incapacidade parcial do segurado, sem, 
contudo, reabilitá-lo para o exercício de outra atividade laborativa que seja compatível 
com o seu estado de saúde. 
2. In casu, sendo o autor portador de dermatite alérgica quando em contato com 
bicromato de potássio, e exercendo a profissão de pedreiro, impossibilitado se encontra 
para exercer sua profissão. 
3. Não havendo comprovação nos autos de que o autor possua patologia grave que o 
torne totalmente incapaz para o exercício das demais atividades laborais, impossível 
transformar o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. 
4. Remessa oficial improvida. 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade de votos, negar 
provimento à remessa oficial, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do relatório e 
notas taquigráficas, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 14 de setembro de 1999 (data do julgamento). 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator 

RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Cuida a hipótese de remessa oficial da 
sentença da lavra do MM. Juiz Walter Nunes da Silva Júnior, 2ª Vara/RN, que julgou em 
parte procedente a pretensão do autor, reconhecendo-lhe o direito ao auxílio-doença, a 
partir da data do ajuizamento da ação, até que seja o mesmo reabilitado para o exercício 
de outra atividade ou seja aposentado por invalidez, na forma do parágrafo único do art. 
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78 do Decreto 83.080, de 24 de janeiro de 1979, acrescentando o pagamento das verbas 
em atraso, juros e correção monetária. 
É o relatório.  

VOTO 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Trata-se de remessa oficial da 
sentença da lavra do MM. Juiz Walter Nunes da Silva Júnior, 2ª Vara/RN, que julgou em 
parte procedente o pedido do autor, reconhecendo-lhe o direito ao auxílio-doença.  
De uma análise dos autos, verifica-se que o autor obteve da Previdência, em 03.12.92, o 
benefício auxílio-doença, por ter contraído doença alérgica no exercício de sua profissão 
(pedreiro). Acontece que, em 02.04.93, a autarquia cessou o referido benefício em virtude 
da instituição entender que o autor não é mais detentor da qualidade de segurado e que a 
patologia de que é portador não o impede de exercer outra atividade, tendo em vista que 
o laudo técnico realizado pela própria autarquia não vislumbrou a incapacidade do autor 
para o exercício de suas próprias funções. 
O laudo técnico resultante da perícia judicial, às fls. 61, concluiu que o autor é portador de 
dermatite alérgica decorrente do contato com bicromato de potássio, componente 
encontrado em alguns materiais de construção, principalmente o cimento. Tal patologia o 
impede de exercer sua profissão, pois o contato com o cimento e a exposição à luz 
florescente agravam sua doença, porém não o tornam incapaz para exercer outras 
atividades profissionais.  
Baseado no laudo pericial, o MM. Juiz singular entendeu pelo restabelecimento do 
benefício, até que o mesmo seja reabilitado para o exercício de outra atividade ou seja 
aposentado por invalidez, esclarecendo que, apesar do pedido da petição inicial ser de 
aposentadoria por invalidez, o pronunciamento judicial não evidencia sentença extra 
petita, em razão do benefício auxílio-doença ser um minus em relação ao pedido principal. 
Correto o posicionamento do MM. Juiz monocrático ao restabelecer o auxílio-doença, 
tendo em vista a impossibilidade do autor exercer sua atividade laborativa, ademais, como 
constatou a perícia realizada judicialmente, o autor é portador de alergia, patologia esta 
que deu causa ao recebimento do auxílio-doença, e que a qualquer tempo, estando o 
mesmo em contato com substâncias que agravem sua patologia, vai o mesmo encontrar-
se impossibilitado de realizar sua atividade laboral.  
Há de verificar-se, ainda, os princípios fundamentais do Estado brasileiro, contidos na 
Carta Magna, onde o constituinte mostra através do art. 3º e incisos a forma de uma 
sociedade justa e solidária, capaz de garantir ao homem segurança e bem estar, in verbis: 
"Art. 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
II - garantir o desenvolvimento nacional; 
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação. 
Observa-se, claramente, que o constituinte expressa no referido artigo um Estado que 
busca valorizar a pessoa humana, o bem-estar social, a saúde e a garantia aos direitos 
individuais e sociais. Assim, proporcionando o Estado aos cidadãos os objetivos acima 
citados, estará construindo uma sociedade justa, respeitando-se os direitos individuais e 
coletivos.  
Cabendo ao INSS a aplicação dos planos da Previdência Social, a ela compete assistir 
aos cidadãos nas necessidades que a Constituição lhe determina, sem, no entanto, 
olvidar os princípios fundamentais nela contidos, os quais tomam forma na vida em 
sociedade.  
Assim sendo, não estando o autor reabilitado e sendo o mesmo portador de patologia que 
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o impede de exercer sua atividade profissional, deve o mesmo permanecer com o 
recebimento do auxílio-doença, não podendo, entretanto, convertê-lo em aposentadoria 
por invalidez, em virtude de estar o autor apto a exercer outras atividades compatíveis 
com o seu estado de saúde.  
Pelo exposto, mantendo a decisão a quo, nego provimento à remessa oficial. 
É o meu voto. 

 


