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DOUTRINA 

DA RELAÇÃO ONTOLÓGICA ENTRE OS CRIMES TIPIFICADOS NA LEI 9.613/98 COM OS 
CRIMES QUE LHE SÃO ANTECEDENTES, VERSUS O DISPOSTO NO ARTIGO 91, II, B, DO 
CPB, E O ART. 2º, II, DA REFERIDA LEI 9.613/98, NO TOCANTE À PROCEDIBILIDADE DA 
PRÓPRIA AÇÃO PENAL. 

PETRUCIO FERREIRA DA SILVA 
Juiz do Tribunal Regional Federal da 5ª Região  
Em cumprimento à Convenção de Viena contra o tráfico ilícito de entorpecentes, 

celebrada em 1988 e que foi adotada por nosso País a partir de 14.06.91, por força do 

Decreto-Legislativo 162, é que se editou a Lei 9.613, de 03 de março de 1998, que dispõe 

sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da 

utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos em tal Lei e cria o Conselho de 

Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências. 

Em termos de definição jurídica dos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e 

valores, nos precisos termos em que são postos os tipos penais presentes em tais 

dispositivos legais, tem-se, segundo o disposto no art. 1o da referida Lei, que o fato de 

ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou 

propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de crimes 

de tráfico;  terrorismo;  contrabando ou tráfico de armas, munições ou material destinado 

à sua produção;  de extorsão mediante seqüestro;  contra a Administração Pública, 

incluídos, entre estes, o tipificado no art. 316 do CPB - concussão -; contra o Sistema 

Financeiro Nacional; o praticado por organização criminosa, será punido com reclusão de 

três a dez anos e multa, incorrendo na mesma pena, conforme estabelecido no parágrafo 

1o do mesmo artigo, quem, para ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou 

valores provenientes de quaisquer dos crimes antecedentes referidos em tal artigo os 

converter em ativos lícitos; os adquirir, receber, trocar, negociar, dar ou receber em 

garantia, guarda, tiver em depósito, movimentar ou transferir; ou importar ou exportar 

bens com valores não correspondentes aos verdadeiros. Por dispositivo do parágrafo 2o 

do referido art. 1o, também incorrerá na mesma pena quem utilizar, na atividade 

econômica ou financeira, bens, direitos ou valores que sabe serem provenientes de 

qualquer dos crimes antecedentes referidos em tal artigo; ou participar de grupo, 
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associação ou escritório tendo conhecimento de que sua atividade principal ou secundária 

é dirigida à prática de crimes previstos em tal Lei. 

O Código Penal Italiano1 Codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 

1398. 1, aprovado pelo Decreto régio de 19 de outubro de 1930, de número 1398, em seu 

livro segundo2Dei delitti in particolare.2, título XIII3Dei delitti contro il patrimonio.3, capítulo 

segundo4 Dei delitti contro il patrimonio mediante frode.4, em seu art. 648, sob o título - 

ricettazione (receptação), apena com reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos e com multa 

de um milhão a vinte milhões de liras, aquele que, fora dos casos de concorrência na 

prática de crimes tratados nos arts. 110 e seguintes do mesmo código (hipóteses que não 

tratam, propriamente, de co-autoria criminosa5Art. 110. Pena per coloro che concorrono 

nel reato. - Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse 

soggiasce alla pena per questo stabilita, salve le dispposizioni degli articoli seguenti. Art. 

111. (Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile); 

 113. (Cooperazione nel delito colposo)5), em proveito próprio ou de outrem, adquire, 

recebe ou oculta dinheiro ou coisas provenientes de algum delito, ou, de alguma forma, 

coopera para sua aquisição, receptação ou ocultação, estabelecendo ainda tal dispositivo 

que tal crime não é punível com pena superior a 06 (seis) anos de reclusão ou multa 

superior a um milhão de liras se o fato é menos grave, não tendo, no entanto, como causa 

que autorize não aplicação de tais sanções penais o fato do autor do delito, do qual o 

dinheiro ou as coisas provenham, ser inimputável, ou não punível6Codice Penale art. 648. 

Ricettazione. - Fuori dei casi de concorso nel reato (c.p. 110), chi, al fine de procurare a 

sé o ad altri un profito, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un 

qualsiasi delito, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od ocultare, è 

punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire un milione a lire venti 

milioni. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a lire un milione, se il 

fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando 

l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è 

punibile.6. (Este artigo foi introduzido no Código Penal Italiano, em sua redação originária, 

em maio de 1975, com a alteração atual desde junho de 1992). 

Já no art. 648, bis, sob o título riciclaggio (reutilização, ou pôr em circulação), tem-se 

como apenado com reclusão de 04 (quatro) a 12 (doze) anos e multa de dois a trinta 

milhões de liras aquele que, fora dos casos de concorrência na prática de crimes tratados 

nos arts. 110 e seguintes do mesmo código (hipóteses que não tratam, propriamente, de 
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co-autoria criminosa7art. 110. Pena per coloro che concorrono nel reato. - Quando più 

persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiasce alla pena per questo 

stabilita, salve le dispposizioni degli articoli seguenti. Art. 111. (Determinazione al reato di 

persona non imputabile o non punibile); 

 113. (Cooperazione nel delito colposo).7), substitui dinheiro, bens ou outras utilidades 

provenientes dos crimes de roubo agravados (quando a violência ou ameaça é cometida 

com arma, ou por pessoa disfarçada, ou por pessoas reunidas, ou ainda, se a violência 

consistir em reduzir a capacidade de querer ou de agir do agredido, ou a violência ou 

ameaça é praticada por pessoa que integre associações do tipo mafioso8Codice Penale, 

art. 628, 1 a 3.8), por extorsão agravada (igualmente com as mesmas circunstâncias 

agravantes do crime de roubo9Codice Penale, art. 6299), de seqüestro de pessoa com o 

fim de extorsão10Codice Penale art. 63010 ou de delitos concernentes à produção ou 

tráfico de substâncias tóxicas ou psicotrópicas, por outro dinheiro, bens ou outras 

utilidades, ou ainda cria obstáculo para identificação da origem dos mesmos acima 

falados. Tem-se como agravante ter o fato sido cometido no exercício de uma atividade 

profissional, aplicando-se, ainda, a pena, mesmo quando o autor do delito, do qual o 

dinheiro ou as coisas provenham, seja inimputável, ou não punível11Codice Penale art. 

648.bis . Riciclaggio. - Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce denaro, 

beni o altre utilità provenienti daí delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di 

sequestro di persona a scopo di estorsione o daí delitti concernenti la produzione o il 

traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, con altro denaro, altri beni o altre utilità, 

ovvero ostacola l'identificazione della loro provenienza daí delitti suddeti, è punito con la 

reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni. La 

penaa è aumentata quando il fatto è comesso nell'esercizio di un'attività professionale. Si 

applica l'ultimo comma dell'articolo 648.11. (Este artigo foi introduzido no Código Penal 

Italiano, em sua redação originária, em março de 1978, com a alteração atual desde junho 

de 1992). 

E no art. 648 terceiro, sob o título Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, 

pune tal Código com reclusão de 04 (quatro) a 12 (doze) anos e multa de dois a trinta 

milhões de liras, aquele que, fora dos casos de concorrência na prática de crimes tratados 

nos arts. 110 e seguintes do mesmo código (hipóteses que não tratam, propriamente de 

co-autoria criminosa12Art. 110. Pena per coloro che concorrono nel reato. - Quando più 

persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiasce alla pena per questo 
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stabilita, salve le dispposizioni degli articoli seguenti. Art. 111. (Determinazione al reato di 

persona non imputabile o non punibile); 

 113. (Cooperazione nel delito colposo).12), emprega em atividades econômicas ou 

financeiras dinheiro, bens, ou outras utilidades provenientes de crimes de roubo 

agravado, extorsão agravada, seqüestro de pessoa com o fim de extorsão, ou de delitos 

concernentes à produção ou tráfico de substâncias tóxicas ou psicotrópicas, tendo-se 

como agravante ter o fato sido cometido no exercício de uma atividade profissional, 

aplicando-se, ainda, a pena mesmo quando o autor do delito, do qual o dinheiro ou as 

coisas provenham, seja inimputável, ou não punível13Codice Penale art. 648. ter. Impiego 

di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. - Chiunque, fuori dei casi de concorso nel 

reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o 

finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti daí delitti di rapina aggravata, di 

estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo de estorsione o daí delitti 

concernienti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, è punito con 

la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due millioni a lire trenta millioni. 

La pena è aumentata quando il fatto è comesso nell'esercizio di un'attività professionale. 

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.13. (Este artigo foi introduzido no Código Penal 

Italiano, em sua redação originária, em março de 1990, com a alteração atual desde junho 

de 1992). 

Em artigo intitulado A legislação sobre "lavagem" de dinheiro, publicado na R. CEJ, n. 5. 

p. 33 a 39, mai/ago 1998, em cuja abertura se lê: 

"Os negócios são a mais nova fronteira da criminalidade planetária. Eles devem ser 

enfrentados com instrumentos novos que incluam bancos e sociedades financeiras. É 

preciso criar uma barreira enorme capaz de impedir que o dinheiro mafioso seja 'lavado' e 

aplicado na economia" palavras de Alfredo Biondi, Ministro da Justiça da Itália em 

entrevista concedida ao Jornal O Globo, em 20.11.1994; 

 "Se a atividade ilícita de 'lavagem' de dinheiro não for reprimida, ela poderá corroer a 

integridade das instituições financeiras, com efeitos danosos sobre a economia nacional e 

a sociedade como um todo". Palavras de Gabriel Jorge Ferreira, Lavagem de Dinheiro, 

análise do Projeto de Lei, Revista do Direito Bancário, São Paulo, n. 1, jan/abr. 1998; 

 Arnoldo Wald tem como de maior importância a promulgação da referida Lei 9.613/98, 

para quem tal diploma se apresenta bastante oportuno "especialmente no momento em 

que se reconhece a necessidade de medidas enérgicas contra a circulação do dinheiro 

decorrente de crimes, que está alcançando valores astronômicos, podendo atingir, 
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segundo o Fundo Monetário Internacional, cerca de um trilhão de reais".  

Em analisando o mérito de tal diploma legal, o mesmo articulista salienta a extensão de 

sua incidência além da "lavagem" dos recursos do tráfico das drogas e do crime 

organizado, também ao dinheiro decorrente do terrorismo, do contrabando ou tráfico de 

armas, da extorsão mediante seqüestro, dos crimes contra a Administração Pública e 

Sistema Financeiro Nacional e dos praticados por organização criminosa, identificando 

em tal diploma legal uma verdadeira lei contra a fraude, na área pública, e a corrupção 

sob as diversas formas, no quanto equipara, para tal fim, segundo palavras do autor, o 

Sistema Financeiro à Administração Pública, o que se lhe apresenta justo, sempre que o 

ilícito é cometido contra o Tesouro Nacional ou contra os poupadores e investidores e as 

demais entidades financeiras para neles fazer os seus depósitos e outras operações14R. 

CEJ, Brasília, n. 5. p. 33 a 39, mai/ago. 1998.14. 

Em comentando referida Lei 9.613/98, Ives Gandra da Silva Martins, em artigo intitulado A 

esdrúxula lei da "lavagem" de dinheiro, publicado na mesma R. CEJ, n. 5. P. 28 a 32, 

mai/ago. 19981515, inicia tal artigo, textualmente, afirmando: 

"A Lei 9.613/98, que cuida dos crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e 

valores é diploma penal cuja abrangência causa espécie e cujo texto peca pela 

imperfeição técnica e falta de rigor científico".  

Passo a examinar referido diploma sob o enfoque a que me propus desenvolver neste 

trabalho, qual seja, da relação ontológica entre os crimes tipificados em tal lei com os 

crimes que lhe são antecedentes, versus o disposto no artigo 91, II, b, do CPB e o art. 2o, 

II, da referida Lei 9.613/98, no tocante à procedibilidade da própria ação penal. 

Por primeiro, observo que o nosso Código Penal, a exemplo do Código Penal 

Italiano16Codice Penal Italiano, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. Art. 

1. Reati e pene: disposizione espresa di legge. - Nessuno può essere punito per un fato 

che non sia espressamente preveduto como reato dalla legge, né con pene che non siano 

da essa stabilite.16, inicia, estabelecendo, em respeito ao princípio nullum crimen, nulla 

poena sine lege, que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia 

cominação legal17o
 .17, dispositivo este que está listado entre os direitos individuais 

elencados como direitos e garantias fundamentais pela nossa Carta Magna18o
 , XXXIX.18, a 

exemplo do que, igualmente, ocorre na Constituição Italiana19Constituzione della 

Repubblica Italiana, 1948 - Parte I - Diritti e Doveri Dei Citadini - Titolo I, Rapporti Civili, 

art. 25, secondo  - Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sai entrata 
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in vigore prima del fatto commesso.19. 

Importa observar que, ainda, a exemplo do Código Italiano20Codice Penal Italiano, 

approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. Art. 1.20, o nosso Código Penal, 

em seu art. 2o, ao tratar da lei penal no tempo, em respeito ao princípio da anterioridade 

da lei, não fala em crime punível, mas sim na punição de fato considerado pela lei como 

crime em uma alusão ao reato fatto italiano já tratado como fatto spècie no art. 1o de tal 

Lei Penal - un fatto espressamente preveduto como reato dalla legge. 

Joahannes Wessels, professor da Universidade de Münster, em seu Strafrecht, em 

estudando a estrutura fundamental do injusto penal, tem o mesmo constituído pela 

realização do tipo legal, aquele, exatamente, que tem como partida e fundamento de sua 

formação o bem jurídico a ser protegido, tendo tal autor que "toda disposição penal 

compreende os elementos relacionados ao fato e ao autor, cuja existência constitui 

pressuposto para a punibilidade da conduta".  

É ainda o mesmo Wessels que, em estudando a relação entre tipo e antijuridicidade, tem 

que uma ação é antijurídica no momento em que ela realiza um tipo de injusto e não se 

encontra acobertada por uma causa justificante21Direito Penal - Parte Geral, tradução de 

Juarez Tavares, Sergio Antônio Fabris Editor, 1976, Porto Alegre.21. 

Para Aníbal Bruno cabe ao tipo descrever a ação que ameaça ou ofende o bem a que se 

concede proteção penal, no quanto, para aquele autor, o tipo se lhe apresenta, 

"realmente" como a criação decisiva do Direito Penal, no quanto nele se identifica a 

formulação, em termos precisos e bem definidos, do fato a que se quer atribuir o caráter 

de crime, vez que, para ele, "é a exigência da adequação ao tipo que traça a rígida 

delimitação, asseguradora da liberdade, entre a zona do ilícito penal, sobre o qual pesa a 

ameaça de punição, e a do lícito ou do ilícito não penal".  

Aníbal Bruno, em tendo que o fato para constituir-se em crime, se faz necessário que com 

a tipicidade concorram os outros elementos conceituais da ação punível, seu caráter ilícito 

e a culpabilidade e, principalmente, que não ocorra qualquer causa capaz de excluir a 

antijuridicidade, tem que desta se distingue essencialmente a tipicidade, inobstante o tipo 

sirva de indício à ilicitude do comportamento por ele definido, pois, no domínio penal, a 

forma de expressão do ilícito é o tipo e, somente ele, representa a antijuridicidade 

penalmente relevante, só ele comunica à Parte Especial da Lei Penal uma função de 

garantia, no quanto reduz o poder estatal de punir fatos somente fixados com precisão 

como puníveis, somente ele cria o necessário regime de estabilidade e segurança, 

fornecendo, pois, meio para que se cumpra o princípio liberal da absoluta legalidade do 
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Direito punitivo22Direito Penal, Parte Especial, tomo 4o
, Forense.22. 

Nelson Hungria, ao cuidar do fato típico, doutrina que o crime é, antes de tudo, "um fato", 

fato este que "deve corresponder fielmente à descrição contida no preceito legal 

incriminador", a cujo caráter se chama tipicidade.  

Tal apresenta-se a força do tipo para Hungria que, para o mesmo, a excepcional licitude 

de um fato correspondente a um tipo de crime somente pode ser encontrada na órbita do 

direito positivo, não se apresentando, pois, admissível, àquele Mestre, a existência de um 

direito rondando fora, acima ou a latere da esfera legal, que tem como incompatível com o 

positivismo jurídico o supralegalismo de Mezger23Tratado de Derecho Penal, in Hungria, 

Comentários ao Código Penal.23. 

Não tendo a punibilidade como elemento componente do crime, apesar de nela identificar 

a nota específica do crime, pois somente ela assina, de modo inconfundível, o ilícito 

penal, em cotejo com o ilícito civil e ilícito administrativo, entre outros, o mesmo Nelson 

Hungria observa não serem de confundirem-se as condições de punibilidade - 

circunstâncias que para ele se encontram extrínsecas ao crime e assim não se encontram 

nos campos da tipicidade, da injuricidade e da culpabilidade - os chamados 

"pressupostos" do crime, que, para ele, são, exatamente, fatos ou situações preexistentes 

a que a lei subordina o reconhecimento de determinado crime ou grupo de crimes, fatos 

estes que, embora extrínsecos à atividade do réu, passam a fazer parte integrante, vale 

dizer, elemento constitutivo, do crime in specie, como ocorre, segundo exemplo elencado 

em sua obra24Comentários ao Código Penal, vol. I, tomo 2o
 ,  3

a
  edição,  Revista Forense24 pelo 

próprio Autor, com a existência de casamento anterior no crime de bigamia, a qualidade 

de funcionário público do sujeito ativo nos crimes funcionais ou do sujeito passivo no 

desacato. 

De importância atentar-se, igualmente, para as lições de Wessels quando o mesmo 

afirma que "à totalidade dos pressupostos da punibilidade designa-se tradicionalmente 

como tipo em sentido amplo", identificando como elementos especificamente integrantes 

do tipo injusto os descritivos - atinentes aos elementos que através de simples descrição 

expressam concretamente o que pertence à proibição ou ao comando típicos -; os 

normativos - carecedores de complemento de valor - aqueles, pois, que, nas 

circunstâncias do fato, só podem ser pesados sob o lógico pressuposto de uma norma e 

determinados pelo juiz por via de um juízo de valor supletivo - v.g. "alheio" da coisa ou a 

"intenção de se apropriar" -; os objetivos ou externos - circunstâncias que determinam o 

quadro externo do surgimento do fato, que podem, assim, ser descritivos ou normativos, 
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mas sempre relacionados com o fato ou com o autor -; e elementos subjetivos - que 

pertencem ao campo psíquico-espiritual e ao mundo de representação do autor25 Direito 

Penal - Parte Geral, tradução de Juarez Tavares, Sergio Antônio Fabris Editor, 1976, 

Porto Alegre.25. 

Neste particular, atente-se ao disposto no art. 44 do Código Penal Italiano que, em 

tratando da condição objetiva de punibilidade, estabelece que, quando para a punição do 

crime a lei requer verifique-se a existência de determinada condição, o culpado responde 

pelo crime, mesmo que o evento, do qual dependa a verificação da existência daquela 

condição, não seja tributado à sua vontade26Codice Penal Italiano, approvato con regio 

decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. Art. 44. Condizione obietiva di punibilità. - Quando, per 

la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde 

del reato, anche se l'evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, no è da lui 

voluto.26. 

Em cuidando do ser, a metafísica tem a essência como aquele elemento que faz com que 

a coisa seja o que é, ou seja, por essência ter-se-á a soma de qualidades que estão na 

própria estrutura do ser, que em sua individualidade, em termos de identidade, se 

manifesta na sua realidade ontológica com suas próprias características, pelas quais há 

de distinguir-se de todo e qualquer outro ser. 

Dentro, pois, da relação ontológica entre o tipo e a punibilidade, dentro da necessidade de 

ordenação dos fatos puníveis, em termos de classificação dos crimes, vale dizer, dos 

tipos penais, inobstante, dentro da história dos trabalhos desenvolvidos sobre a matéria, 

alguns tenham, seguindo a doutrina de Sauer27Allgemeine Strafrechtslehre, Berlim, 

1949.27, optado por procurar ordenar os fatos puníveis levando em conta os motivos que 

os determinou, deslocando-se assim, para efeito de tal classificação, do elemento tipo 

para o elemento da culpabilidade, o certo é que, atendendo aos próprios limites de tal 

esquema, pois, em cuidando dos motivos geradores do crime - ódio, inveja, vingança, 

ciúme, ambição, concupiscência, e toda gama de motivos que se encontram na base do 

agir do homem, como lembra Aníbal Bruno, nenhum outro critério para a classificação dos 

crimes supera o do bem jurídico, exatamente aquele referido no tipo como protegido pela 

lei penal, quando se descreve a ação que o ameaça ou o ofende. Ou seja, no tipo 

identifica-se o elemento essencial, ou a soma das características que integram a própria 

estrutura ontológica do crime por ele definido como fatto spècie, capaz de distingui-lo dos 

demais tipos penais, pois pelo tipo se identifica o crime.  

Assim sendo, do mesmo modo que, dentro dos crimes contra a pessoa, pela definição 
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jurídica contida no caput do art. 121 do CPB, identifica-se o crime de homicídio, e assim o 

distingue dos demais, como, por exemplo, os crimes de lesão corporal, art. 129, de 

abandono de incapaz, art. 133, ou do crime de calúnia, art. 138, ou dos crimes contra o 

patrimônio, ou mesmo contra a propriedade imaterial, igualmente, por sua definição 

jurídica contida no art. 1o e seus §§ 1o e 2o da Lei 9.613/1998, identificam-se os crimes 

de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, distinguindo-se-lhes, igualmente, por 

tal definição dos demais crimes, entre eles aqueles que, dentro de sua estrutura 

ontológica, lhe são antecedentes, no caso, os de tráfico; terrorismo; contrabando ou 

tráfico de armas, munições ou material destinado à sua produção etc. 

De uma leitura do referido art. 1o e seus parágrafos 1o e 2o da Lei 9.613/1998, verifica-se 

integrar a própria estrutura ontológica de tais crimes: 

1. em termos de antecedente ontológico, ou seja, em termos de necessária preexistência 

à perfeição de tais crimes, a existência de qualquer dos crimes elencados como 

antecedentes em tais dispositivos legais; 

2. que se oculte ou dissimule a natureza, origem, localização, disposição, movimentação 

ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de tais 

crimes elencados como antecedentes; 

3. ou que, para ocultar ou dissimular a utilização de tais bens, direitos ou valores, os 

converta em ativos lícitos, os adquira, receba ou os troque, negocie ou os dê ou os receba 

em garantia, guarde-os, ou os tenha em depósito, movimente-os ou os transfira; 

4. ou, ainda, utilize tais bens, direitos ou valores na atividade econômica ou financeira; 

5. ou, finalmente, que se participe de grupo, associação ou escritório, tendo conhecimento 

de que sua atividade principal ou secundária se dirige à prática dos crimes tipificados 

acima. 

Atente-se que, no tocante aos crimes elencados no art. 648, 648 bis e 648 terceiro, o 

Código Penal Italiano, por ter a existência dos crimes identificados como antecedentes 

condição da própria perfeição dos crimes descritos naqueles tipos penais, mesmo não 

tendo como causa que autorize a não punição de tais crimes o fato do autor do delito 

antecedente, do qual o dinheiro ou as coisas provenham, seja inimputável, ou não 

punível, não deixa de vincular a perfeição dos crimes descritos no art. 648 à prática dos 

crimes elencados em tal artigo como antecedentes.  

Nelson Hungira, em classificando os crimes, ao falar dos crimes principais e acessórios, 

tem estes a pressupor a anterioridade daqueles que dentro de tal relação ontológica lhe 

são principais, e, a título de exemplo, elenca os de receptação e de favorecimento. 
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Na Revisão Criminal 3/92 - PE, e cuja Relatoria me coube, em voto acolhido à 

unanimidade pelo Egrégio Plenário do TRF da 5a Região, em sessão de 09 de março de 

1994, registrei textualmente: 

"Sendo o crime de peculato, quer na modalidade dolosa, quer na modalidade culposa, 

crime próprio de funcionário público, e tendo tal crime como antecedente lógico, em 

termos fáticos, vale dizer, como antecedente ontológico, agir primeiro, dentro de uma rede 

de condutas, uma falta administrativa, importa observar, como já doutrinara Helly Lopes 

Meirelles, que, se por um lado, é possível identificar um falta administrativa residual, onde 

não se identificou conduta alguma criminosa, cuja conseqüência seria cobrarem-se do 

funcionário faltoso as responsabilidades administrativas e civis, com a indenização do 

prejuízo causado à Administração Pública, não há que falar-se em responsabilidade civil, 

obrigação de indenização, onde não se achou falta alguma administrativa, como, 

igualmente, não se achando no comportamento do funcionário falta alguma 

administrativa, também não há como identificar-se no seu agir crime algum praticado no 

exercício ou em razão do exercício de sua função pública.... É o caso presente. 

Considerando que a decisão do TCU foi publicada no Diário Oficial da União de 14.01.91, 

enquanto o trânsito em julgado do acórdão, cuja Revisão se pede, se deu em 07.08.89, 

considerando que a conclusão do TCU, no sentido de determinar a baixa na 

responsabilidade dos administradores da UFRPE (entre eles o ora requerente) e 

arquivamento dos processos de prestação de contas daquela Universidade, exercício de 

1983 a 1986, se constituiu em eximir de responsabilidade civil aqueles administradores, 

responsabilidade esta que seria conseqüência lógica da responsabilidade administrativa, 

um prius lógico e ontológico, quer quanto à responsabilidade de reparação do dano quer 

quanto à responsabilidade penal, impõe-se concluir pela não identificação na conduta dos 

Administradores daquela Universidade, dentre eles o requerente, de culpa penal alguma 

na ação noticiada nestes autos, impondo-se, no caso, conseqüentemente, que revisto 

aquele processo, se vá mais além que simplesmente desconstituir o julgado, absolvendo-

se o ora requerente, como resultante de uma reapreciação de sua conduta, dentro de um 

juízo de valor não prestigiado na decisão cuja desconstituição de ora se impõe". 

Tal entendimento vem, de modo pacífico, aplicando-se em relação aos crimes contra a 

ordem tributária, conforme a inteligência que a jurisprudência vem dando ao art. 83 da Lei 

9.430/96. Neste sentido, chamo à colação o Acórdão da Egrégia Segunda Turma do 

mesmo TRF da 5a Região no HC 716 - PB, cuja Relatoria me coube, e onde aquela 

Egrégia Turma, em sessão de 27 de maio de 1997, à unanimidade acolheu meu voto, do 
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qual destaco: 

"Não se há negar que o término do procedimento administrativo, ainda pendente, 

comprovará, ou não, a materialidade delituosa, decorrente das ações do contribuinte, 

razão por que não se pode considerar presente justa causa para a ação penal, antes do 

resultado advindo da instância administrativa, que indicará a supressão ou redução do 

tributo devido pelo acusado..." 

Observo, no entanto, que de modo, como diria Ives Gandra, esdrúxulo, a Lei 9.613/98, 

após descrever nos tipos presentes em seu art. 1o e seus parágrafos 1o e 2o os 

elementos que hão de identificar com formulação precisa e bem definida dos fatos a que 

atribui o caráter de crime, estabelece no art. 2o, II, no tocante à procedibilidade da própria 

ação penal, que o processo e julgamento dos crimes previstos em tal Lei independem do 

processo e julgamento dos crimes antecedentes referidos no artigo anterior, ainda que 

praticados em outro país. 

Ora, em se falando de crime, principalmente quando o mesmo está intimamente ligado a 

um outro ilícito penal dentro de uma relação ontologicamente necessária e estabelecida 

por lei, em termos de antecedência à perfeição daquele ou daqueles que lhe serão 

conseqüentes, está-se a falar de fato assim encontrado por decisão judicial, no quanto a 

certeza jurídica para que se tenha uma conduta como criminosa não existe, não vale, 

senão decorre de uma sentença penal, cuja eficácia resultará de seu trânsito em julgado, 

pois o que dantes existe é mera especulação, uma ação noticiada como ilícita a embasar, 

no máximo, uma denúncia, que, sob o enfoque processual penal, se recebida, dará 

ensejo a investigação de tal conduta no juízo cognoscitivo penal, onde, no 

desenvolvimento da persecutio criminis, ter-se-á como regra absoluta o respeito ao devido 

processo legal, onde, o onus probandi caberá ao titular da ação e não ao réu. Vale dizer, 

não será aos réus que caberá provar que tais bens, direitos e valores não provêm da 

prática dos crimes antecedentes, nem tampouco provar a inexistência de tais crimes, mas 

ao Estado, através do MP, que arcará com o ônus de provar, por primeiro, a existência de 

tais crimes antecedentes e, igualmente, a vinculação de tais bens, direitos e valores com 

ditos crimes.  

Não há esquecer, como acima vimos, segundo doutrina de Aníbal Bruno, que, cabendo 

ao tipo descrever a ação que ameaça ou ofende o bem a que se concede proteção penal, 

há de atentar-se que somente ele, no quanto representa a antijuridicidade, comunica à 

Parte Especial da Lei Penal uma função de garantia, no quanto reduz o poder estatal de 

punir fatos somente fixados com precisão como puníveis e, somente ele, cria o necessário 
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regime de estabilidade e segurança, fornecendo, pois, meio para que se cumpra o 

princípio liberal da absoluta legalidade do Direito punitivo28Direito Penal, Parte Especial, 

tomo 4o
, Forense.28. 

E tal estabilidade e segurança, acaso ofertados pelos tipos da Lei 9.613/98, 

desapareceriam totalmente à vista da norma de ordem processual estabelecida em seu 

art. 2o, inciso II, da mesma Lei.  

E é de falar-se em estabilidade e segurança acaso ofertados, pois, como observa Ives 

Gandra no artigo acima citado, no momento em que " a extensão da pena prevista no art. 

1o pode transformar em co-autores todos aqueles que, mesmo sem o saber, estejam em 

contato com criminosos, pois se trata de crime de conduta e não de dano, uma simples 

notícia de jornal sobre o cliente de um banco a respeito de qualquer das hipóteses 

previstas, pode vir a ser considerada como fonte de conhecimento para os 

administradores da instituição, colocando-os, em tese, na condição de conhecedores de 

eventual crime definido no art. 1o, gerando, pois, risco para todo o sistema financeiro, 

visto que, teoricamente, as empresas e pessoas que fazem circular recursos pelo sistema 

podem vir a estar enquadrados em crime de sonegação ou lavagem de dinheiro". E a 

situação de insegurança e instabilidade, quer para o Estado, quer e principalmente para o 

cidadão, se mostram patentes quando, conforme observações de Ives Gandra, no artigo 

supracitado, pelos §§ 1o e 2o do referido art. 1o da Lei 9.613/98, na forma em que se 

encontram redigidos, "todos os gerentes de bancos, todos os dirigentes das estatais, 

todos os dirigentes de empresas do Brasil são potenciais criminosos, pois sabem que gira 

dinheiro do narcotráfico - em qualquer empresa de capital aberto no mundo, sem exceção 

-, apenas não sabendo quem são os narcotraficantes, mas, mesmo assim, estão, em 

razão da redação de tais parágrafos, sujeitos às mesmas penas dos criminosos".  

E observa o mesmo Ives Gandra que "imprecisão e abrangência desse nível os nossos 

legisladores-juristas do passado não cometeriam". E conclui o art. 2o, inciso II e seu § 1o 

(que estabelece que a denúncia será instruída com indícios suficientes da existência do 

crime antecedente, sendo puníveis os fatos previstos nesta Lei, ainda que desconhecido 

ou isento de pena o autor daquele crime) são pérolas dignas dos sistemas jurídicos de 

Saddam Hussein ou Hitler".  

Partindo do princípio que todo o poder conferido ao Estado por aqueles de quem emana 

tal poder e para quem e por quem, dentro de uma necessária participação, o Estado 

deverá exercê-lo, primacialmente para assegurar o exercício dos direitos sociais e 

individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a 
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justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, 

fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a 

solução pacífica das controvérsias, como se registra no preâmbulo de nossa Carta Maior, 

indiscutível caber ao Estado o direito, dentro da eleição dos bens a merecerem sua tutela, 

segundo os ditames de uma axiologia fundada nos princípios da moralidade e verdade 

administrativas, proteger a sociedade da ação nefasta do crime, principalmente daqueles 

que mais afetam a dignidade humana, como ocorre em relação aos crimes de tráfico ilícito 

de substâncias entorpecentes ou drogas afins, de terrorismo, de extorsão mediante 

seqüestro, de contrabando ou tráfico de armas, ou aos crimes contra o Sistema 

Financeiro Nacional, os praticados contra a Administração Pública e todo aquele praticado 

por organização criminosa e, assim, indo mais além do estabelecido já no art. 91 do CPB 

em seu inciso II, b, mais do que simplesmente ter como efeitos da condenação penal a 

perda a favor da União do produto do crime, ou de qualquer bem ou valor que constitua 

proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso, como o determina, 

igualmente, a Lei em exame, em seu art. 7o, em seu inciso I, ter como ilícito penal 

qualquer medida dirigida a preservar tais bens, direitos ou valores provenientes de tais 

crimes, como ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, 

movimentação ou propriedade, ou, ainda, para ocultar ou dissimular a utilização dos 

mesmos, convertê-los em ativos, ou os adquire, ou tem outra conduta dentre aquelas 

delineadas no inciso II do § 1o do referido art. 1o, ou mesmo qualquer das condutas 

descritas no inciso I do seu § 2o . 

Assim, já se houve a nossa legislação penal, quando, em relação a determinadas 

circunstâncias que foram inseridas ao tipo como pressupostos do crime, em termos de 

fatos ou situações preexistentes ou coexistentes com a própria ação descrita como típica, 

os eleva à categoria de tipos autônomos, no quanto passam a descrever, dentro do 

gênero, uma nova espécie de ilícito penal, como ocorre com o crime de roubo (art. 157 do 

CPB), que, dentro do gênero dos crimes contra a propriedade, e, em especial, ao de furto 

(art. 155), tendo como núcleo de conduta o mesmo encontrado em tal crime - subtrair 

para si ou para outrem, coisa alheia móvel -, em face de circunstâncias que envolvem tal 

conduta - o uso de ameaça ou violência, ou qualquer meio capaz de reduzir a pessoa à 

impossibilidade de resistência, depois de haver a coisa - tem no caso um específico 

crime, o de roubo. 

Ou, ainda, a hipótese do art. 291, que tem como crime circunstância que, na verdade, não 

seria punível, por constituir-se, em relação ao iter criminis do crime de moeda falsa, em 

14 
 



 
 

meros atos preparatórios, connatti remotti, na hipótese, o fato de alguém possuir ou 

guardar maquinismo, aparelho, instrumento ou qualquer objeto especialmente destinado à 

falsificação de moeda. 

Tenho ainda como ininteligível a razão do tipo descrito no § 1º, III, do mesmo artigo 1o de 

tal Lei 9.613/98, senão vejamos: 

"Art. 1º ..... 

§ 1º incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilização de bens, 

direitos ou valores provenientes de qualquer dos crimes antecedentes referidos neste 

artigo: 

I.... 

II.... 

III. importa ou exporta bens com valores não correspondentes aos verdadeiros". 

É que, ao exigir-se que ao lado da finalidade de ocultar ou dissimular a utilização de tais 

bens, direito ou valores, circunstâncias já exigidas para perfeição dos tipos falados nos 

incisos I e II do mesmo artigo, exija-se, igualmente uma nova circunstância, no caso, a 

não correspondência dos valores com os valores verdadeiros, chega-se à absurda 

conclusão lógica que, encontrada tal correspondência, o fato de importar ou exportar tais 

bens, mesmo encontrados como oriundos dos crimes antecedentes, e, igualmente, com a 

finalidade de ocultar ou dissimular a utilização dos mesmos, não será crime. 

Ainda em relação ao estabelecido no art. 2o, inciso II, atendendo à natureza processual 

de tal dispositivo, permito-me reportar-me mais uma vez à Revisão Criminal 3/92 - PE, 

acima citada, e destacar do meu voto ali proferido: 

"Distinguindo a prejudicial da questão prévia ou preliminar (questão de ordem só 

processual), enquanto a prejudicial diz respeito ao próprio mérito da ação penal, é de 

direito substantivo autônomo que deverá ser resolvida em um outro juízo que não o 

criminal, ensina Magalhães Noronha que a mesma pode ser definida como a questão 

jurídica que se apresenta no decurso da ação penal, versando sobre o elemento 

integrante do crime e cuja solução, escapando à competência do Juiz Criminal, provoca a 

suspensão daquela ação. É ainda o mesmo mestre que, reportando-se a ensinamentos 

de Eduardo Espínola Filho, afirma que não restringiu-se a nossa Lei Processual Penal 

quando cuida das prejudiciais tão-só à questão prévia de Direito Civil, pois "o que se 

entende, empregando o adjetivo civil, é estabelecer a antítese entre os juízos criminais e 

civis, compreendidas nestes últimos não só as varas civis, como as administrativas, e as 

dos feitos da Fazenda Pública. De modo que são prejudiciais as questões que se 
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mantiverem independente da ação penal e devam ser submetidas a juízo não criminal". 

Atendendo que, segundo as lições de Nelson Hungria, no quanto há a distinguir as 

condições de punibilidade - circunstâncias que para ele se encontram extrínsecas ao 

crime e assim não se encontram nos campos da tipicidade, da injuricidade e da 

culpabilidade - dos chamados "pressupostos" do crime, que, para ele, são, exatamente, 

fatos ou situações preexistentes, a lei subordina o reconhecimento de determinado crime 

ou grupo de crimes, fatos estes que, embora extrínsecos à atividade do réu, passam a 

fazer parte integrante, vale dizer, elemento constitutivo do crime in spècie, como ocorre 

em relação à proveniência dos bens, direitos e valores falados na Lei 9.613/98 dos crimes 

nela enumerados como antecedentes aos crimes nela tipificados, a hipótese, por dizer 

respeito à própria perfeição do tipo, que há de ser em sua inteireza, de modo a poder em 

tal conduta identificar-se a prática do ilícito descrito no referido tipo, tem-se que a matéria 

atine ao próprio mérito da ação penal, de modo a, não provada a existência do crime 

antecedente - existência que em termos de segurança jurídica só haverá com o 

pronunciamento jurídico penal em definitivo - decisão condenatória trânsita em julgado - 

resultará na necessária e conseqüente absolvição do réu, tal qual a autorizaria o fato de 

não conseguir o dominus litis provar a proveniência de tais bens, direitos e valores com 

alguns daqueles crimes antecedentes, provadamente encontrados como praticados. A 

hipótese, mais do que deva tratar-se como prejudicial, há de ser tratada como de mérito 

do próprio pedido condenatório, vale dizer, da procedência ou não de tal pedido, quando, 

não de rejeição da própria denúncia, por o fato, à manifesta falta de perfeição do tipo, 

prima facie, de modo evidente, não constituir crime. 

O grave é que tais imperfeições poderiam ser corrigidas se, em vez de falar-se em crimes 

antecedentes, ou mesmo em crimes, se falasse em atos que autorizassem presumir a 

prática de tais crimes, ou, em relação ao tipo presente no art. 1o , § 1o , III, se falasse 

somente em importar ou exportar, sem qualquer preocupação do valor de tais operações. 

São estes alguns pontos que entendo exigem uma mais profunda reflexão, no quanto, 

inobstante não se possa negar a importância e necessidade de uma legislação destinada 

a coibir crimes tão graves e danosos para toda a comunidade, atendendo, inclusive, que 

seus efeitos não conhecem fronteiras, como o são os retratados nos tipos penais 

presentes na Lei 9.613/98, não se pode descurar da necessidade de aparar-se de tal 

dispositivo arestas que deixam tão à vista imperfeições técnicas e falta de rigor científico, 

como os aqui encontrados. 
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JURISPRUDÊNCIA 

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 2.058-RN 

Relator: O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Autora: MARCIANA DA ROCHA SOUZA 

Réu: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Advogados: DRS. JOSÉ MARIA GAMA DA CÂMARA E OUTRO (AUTORA) E JOSEMAR DE 

OLIVEIRA SANTOS NEVES  (RÉU) 

EMENTA: 

Processual Civil e Previdenciário. Ação rescisória. Verificação de erro material nos 

cálculos, após a sentença homologatória. Inexistência de resíduo. Possibilidade de 

retificação mesmo após o trânsito em julgado. Alegação de ofensa à coisa julgada (art. 

467 do CPC), violação literal a dispositivo de lei (art. 485, IV e V, do CPC) e aos artigos 

471 e 794, inciso I, da mesma lei. Aplicação da Súmula 339 do STF. Improcedência da 

rescisória. Beneficiário da justiça gratuita. 

- Ação rescisória ajuizada em feitio a rescindir julgado deste Tribunal, o qual entendeu 

que "Os cálculos elaborados pela Contadoria do Juízo devem levar em conta o índice de 

reajuste da política salarial e não o do salário mínimo. Inexistência de resíduo para 

complementação do pagamento...". 

- Pretensão esboçada na ação rescisória que não prospera, tendo em vista que não 

ocorreu violação a dispositivo de lei, tal como alegado, uma vez que a decisão 

rescindenda aplicou fielmente a norma legal que rege a espécie.  

- Ausência, no julgado que se intenta rescindir, de ofensa à Constituição; impossibilidade 

de se pretender afastar a incidência da Súmula 343 do colendo Supremo Tribunal 

Federal. 

- Os ônus sucumbenciais não são devidos nos feitos que tramitam sob o pálio da 

gratuidade processual. Inteligência do artigo 5º, inciso, LXXIV, da Constituição Federal em 

vigor. Improcedência do pedido. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em que são partes as acima 

identificadas, decide o Pleno do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 

julgar improcedente a ação rescisória, nos termos do relatório, voto do Juiz Relator e 
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notas taquigráficas constantes nos autos, que passam a integrar o presente julgado. 

Custas, como de lei. 

Recife, 24 de maio de 2000 (data do julgamento). 

JUIZ GERALDO APOLIANO - Relator 

RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO: Cuida-se de ação rescisória, na qual se 

pretende a rescisão de acórdão proferido pela Terceira Turma deste Sodalício (em 

28.08.97 e passado em julgado em 12.03.98), nos autos da Apelação Cível nº 130.345-

RN. 

O argumento básico da parte autora é o de que, após o trânsito em julgado da sentença 

condenatória, requereu a execução apurando-se o quantum devido pelo INSS. Procedido 

o pagamento, houve a necessidade de atualização da conta anterior, face aos elevados 

índices inflacionários, tendo sido apurado um resíduo de CR$ 1.679.161,33. 

Todavia, segundo se diz, após a homologação dos cálculos, o perilustre Magistrado a 

quo, sob o fundamento de que teria ocorrido erro na elaboração dos cálculos, determinou 

o retorno dos autos à Contadoria do Foro, a qual informou que em virtude de problema 

ocorrido no software empregado na elaboração dos cálculos, não havia resíduo a ser 

pago, tendo em vista que os cálculos originais expressavam valor superior à condenação 

imposta. Diante da inexistêncía de resíduo a ser pago, o feito foi extinto. Inconformada, a 

parte autora interpôs apelação, a qual foi julgada improcedente. 

Na decisão que se pretende rescindir, foi dito que os "... cálculos elaborados pela 

Contadoria do Juízo devem levar em conta o índice de reajuste da política salarial e não o 

do salário mínimo. Inexistêncía de resíduo para complementação de pagamento...". 

Aponta a autora, ao final, violação literal a dispositivo de lei, in casu, aos artigos 467, 485, 

incisos IV e V, 471 e 794, inciso I, todos do Código de Processo Civil (fls. 2/6). 

O INSS, ao contestar a ação, bateu-se pela improcedência da rescisória (fls. 101/109). 

Malgrado regularmente intimada, apenas a ré apresentou as razões finais (fls. 114). 

No opinativo do Parquet Federal, opinou-se pelo não conhecimento da rescisória (fls. 

116/126). 

É, no que importa, o relatório. Ao eminente Revisor. 

VOTO 

O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): A presente rescisória visa a 

desconstituir julgado proferido pela colenda Terceira Turma deste Sodalício, na Apelação 
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Cível nº 103.345-RN, cuja ementa assim está posta, verbis: 

"EMENTA:Processual Civil. Execução. Benefício previdenciário. Cálculos elaborados de 

forma equivocada pela Contadoria. Retificação da conta. Observância do comando 

sentencial. Informação da Contadoria que merece fé em face da presunção juris tantum. 

Erro material. 

1. Os cálculos elaborados pela Contadoria do Juízo devem levar em conta o índice de 

reajuste da política salarial e não o do salário mínimo. Inexistência de resíduo para 

complementação do pagamento. 

2. Apelação improvida". 

Do adrede reproduzido, infere-se que o fundamento da decisão que se pretende rescindir 

é o de que inexiste resíduo a ser pago, consoante informações prestadas pela Contadoria 

do Juízo; e a irresignação da parte autora, apesar de um pouco confusa, reside no fato de 

que, com a elaboração de novos cálculos, no qual se verificou a ínexistência de resíduo, 

estaria configurada a ofensa à coisa julgada. 

Penso, rogando a costumeira vênia aos entendimentos em sentido adverso, que não 

merece respaldo a alegação da parte autora. Explico. 

Ab initio, faço averbar que a matéria posta no acórdão que se pretende rescindir já é por 

demais conhecida nesta Corte Regional em suas diversas composições; cuida-se de erro 

no ocorrido no sistema de software de cálculos informatizados da Seção Judiciária do Rio 

Grande do Norte, que só foi descoberto em 1994. Tal problema originou diversos 

processos nos quais discutiam a configuração, ou não, de erro material nesta 

circunstância; confira-se: 

"Processual Civil. Embargos à execução de sentença. Decisão que se reporta a 

informações do Contador do Juízo para extinguir a execução sem o exame do mérito. 

Cálculos homologados por sentença. Correção de erro material. Ofensa à coisa julgada. 

Não ocorrência. Extinção da execução face ao adimplemento dos critérios estabelecidos 

na sentença exeqüenda. 

1. É correta a decisão que, verificando a ocorrência de erro material nos cálculos 

homologados, amolda-os aos termos da sentença.  

2. No caso dos autos, o Contador do Foro reconheceu o equívoco, quando utilizou como 

critério de liquidação do valor devido a variação do salário mínimo, ao invés dos índices 

integrais da Política Salarial, como determinado na sentença exeqüenda e segundo é o 

entendimento dominante na jurisprudência. Tal informação do perito reveste-se de fé 

pública, cuja impugnação carece de elementos de prova não apresentados pela autora. 
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3. A decisão dos autos em nada ofendeu a coisa julgada, pois apenas extinguiu a 

execução, por já ter sido adimplida a obrigação constante da sentença exeqüenda, 

impedindo, assim, o enriquecimento indevido da exeqüente. 

4. Precedente desta Turma (AG 5952/RN). 

5. Apelação improvida". (TRF-5ª Região, AC nº 101.411-RN, 1ª Turma, Rel. Juiz Ubaldo 

Ataíde, DJU 10.07.98). 

"Processual Civil. Agravo de instrumento. Índice da política salarial. Correção do critério. 

Decisão monocrática mantida. 

1. É devida a correção do critério de cálculo com finalidade de cumprir o que foi 

estabelecido na sentença. 

2. Reconhecimento de erro material uma vez que o Contador do Foro aplicou o índice de 

reajuste do salário mínimo, devido à utilização inadequada do sistema informatizado de 

cálculos judiciais. 

3. Agravo improvido".  

(TRF-5ª Região, AGTR n0 9.952-RN, 2ª Turma, Rel. Juiz Araken Mariz, DJU 27.11.98). 

"Previdenciário e Processual Civil. Liquidação de sentença. Implantação do sistema 

informatizado de cálculos judiciais. Erro material. Correção após o trânsito em julgado. 

Possibilidade. 

- Implantado erroneamente o programa de cálculos judiciais informatizados, os equívocos 

daí decorrentes não podem estar protegidos pelos efeitos da coisa julgada. 

- Impõe-se, nesse caso a retificação do cálculo a qualquer tempo, caracterizado que foi o 

erro material, apesar do trânsito em julgado da decisão homologatória da conta".  

(TRF-5ª Região, AC n] 113.618-RN, 3ª Turma, Rel. Juiz Ridalvo Costa, DJU 22.08.97). 

Vê-se que, no caso concreto, restou caracterizado o erro material sujeito à retificação de 

ofício ou a requerimento da parte, em qualquer fase ou instância. 

Parece-me, portanto, que não há respaldo para que se acolha a pretensão esboçada na 

ação rescisória, tendo em vista que não ocorreu violação a dispositivo de lei, tal como 

alegado, uma vez que a decisão rescindenda aplicou fielmente a norma legal que rege a 

espécie. 

Ressalte-se que as hipóteses de cabimento da rescisória são apenas as que se 

encontram elencadas (numerus clausus) nos incisos I a IX do artigo 485 do Código de 

Processo Civil - CPC. 

E não é possível, via de interpretação extensiva, elastecerem-se as situações definidas no 

cânone adrede mencionado. 
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Não é de prosperar, portanto, a ação rescisória que se volte contra eventuais divergências 

pretorianas na interpretação dos atos normativos. 

Por outro lado, faz-se mister que a alegada ofensa à lei exsurja de forma contundente, 

frontal, indisfarçável; e não é menos certo que somente as interpretações que delirem do 

senso jurídico comum (porque bizarras, porque teratológicas, porque irreversivelmente 

malsãs) é que deverão ser desprestigiadas na via da ação rescisória. 

A rescisória não é recurso ordinário com prazo bienal; não é super-recurso, e não se 

apresta para suprir ou colmatar a eventual contumácia das partes, nos casos em que 

estas não tenham feito desafiar contra os julgados havidos por danosos aos respectivos 

interesses, e a tempo e modo compatíveis, os recursos pertinentes (Especial e/ou 

Extraordinário). 

Ora, não há qualquer traço de evidência de que a interpretação conferida ao tema pelo 

decisum vergastado se configure como aberração, como teratologia disforme, como 

delírio destoante dos mais comezinhos princípios da Lógica valorativa, de sorte a que se 

possa enxergar aí a alegada e frontal impactação à literalidade dos atos normativos 

aplicáveis à espécie. 

Talvez se diga que, à espécie, não seria de aplicação possível o disposto na Súmula 343 

do STF. 

A respeito desse verbete, convém relembrar os seguintes pronunciamentos 

jurisprudenciais: 

"A Súmula 343 tem aplicação quando se trata de texto legal de interpretação controvertida 

nos Tribunais".  

(RTJ, 108/1.368, RTJ 114/361 e 125/267). 

"O verbete, na verdade, se reporta à interpretação controvertida da lei, e a matéria aqui é 

constitucional que, pela supremacia jurídica, não pode ficar sujeita à perplexidade, não se 

aplicando, portanto, a máxima jurisprudencial, como, aliás, advertido pelo Pleno no 

julgamento do RE 98.108". (RTJ 101/207). 

Data vênia dos entendimentos divergentes, não há no julgado rescindendo ofensa à 

Constituição; logo, assim me parece, não se pode pretender afastar a incidência da 

Súmula 343 do colendo Supremo Tribunal Federal. 

Forrado nessas razões e suplicando vênia aos que se posicionem em sentido oposto, sou 

pela improcedência total da ação rescisória.  

Sem honorários, em face do vencido ser beneficiário da Justiça Gratuita (art. 5º, inciso 

LXXIV, da Constituição Federal). 
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É como voto. 

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 2.596-RN 

Relator: O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Autora: EC - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. 

Réus: JAIR MEDEIROS JÚNIOR E CÔNJUGE 

Advogados: DRS. VALMIR FERREIRA DA ROCHA E OUTROS (AUTORA) 

EMENTA: 

Processual Civil. Antecipação de tutela. Alegações. Ausência de verossimilhança. 

Inocorrência de risco de dano. 

- Para se rescindir acórdão sob a alegação de erro de fato, deve-se sempre ter em vista 

que a rescisória não é a via apropriada para a verificação do acerto ou da injustiça da 

decisão judicial rescindenda nem, tampouco, meio idôneo para a reconstituição ou o 

reexame de fatos ou de provas objeto de análise findo. Ausência de verossimilhança das 

alegações. 

- Inocorrência de risco de dano, na medida em que não haverá sequer dificuldade para 

que a parte ora autora venha de, eventualmente, tentar ressarcir-se de valores cuja paga, 

se for o caso, venha de ser reputada indevida. 

- Indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela que objetivava suspender 

a execução do julgado que se pretende rescindir. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em que são partes as acima indicadas, 

decide o Pleno do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de votos, 

indeferir o pedido de antecipação da tutela, nos termos do relatório, voto do Relator e 

notas taquigráficas constantes nos autos, que passam a integrar o presente julgado. 

Custas, como de lei. 

Recife, 2 de agosto de 2000 (data do julgamento). 

JUIZ GERALDO APOLIANO - Relator 

RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO: Cuida-se de pedido de antecipação dos efeitos 

da tutela, esboçado em sede de ação rescisória, mercê do qual se requer o 

sobrestamento initio litis e até que seja proferida a decisão final, da execução da sentença 

22 
 



 
 

proferida nos autos da Ação Ordinária nº 94.0657-8, julgado que se intenta rescindir e no 

qual condenou a empresa EC - Engenharia e Consultoria Ltda. no pagamento da verba 

honorária em favor da parte autora, fixada em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

causa devidamente corrigido. 

Argumenta a autora que o julgado rescindendo teria violado o contido no artigo 460 do 

Código de Processo Civil - CPC, posto que, já que não teria sido condenada, nem quanto 

ao objeto do pedido inicial, nem quanto a qualquer outro questionamento da lide, não 

poderia ser considerada vencida na demanda, porque contra si, assim se diz, inexistiu 

sucumbência. No entanto, mesmo sem derrota, foi a ela imposta a obrigação de pagar 

honorários advocatícios, em afronta ao disposto no artigo 20 do CPC, proferindo-se, 

assim se diz, decisão extra petita. 

Sustenta que a sentença rescindenda também violou o disposto no artigo 128 do codex 

de ritos Civil, na medida em que fixou um novo valor à cláusula econômica do contrato, 

quando o pedido inicial foi apenas no sentido de anular a referida cláusula, para, assim, 

permitir a recomposição do valor contratual, mediante critérios orçamentários de 

engenharia e à base de custos e preços de mercado vigente e aplicáveis, na atualidade, 

ao tipo de habitação indicado. 

Aponta violação ao artigo 267, § 3º, do CPC, de sorte a que, mesmo sendo absolvida de 

qualquer aspecto pertinente à ação anulatória, técnico, econômico ou financeiro, o ilustre 

Juiz a quo deixou de declarar a sua ilegitimidade passiva e, via de conseqüência, afastá-

la da lide; bem como violação ao artigo 7º da Lei nº 5.194, de 1966, e artigos 364, 365, III, 

e 369 da Lei nº 5.869, de 1973. 

Aduz, ainda, que a decisão rescindenda teria incorrido em erro de fato na análise dos 

documentos relacionados à causa, na medida em que considerou "...existente um 

documento inexistente (o pré-contrato), como também por desconsiderar um documento 

existente (a composição do SINAPI), que está nos autos e foi mais de uma vez 

mencionado no Laudo Pericial, como se não existisse, por sinal um documento oficial, re-

conhecidamente idôneo, emitido por órgão do IBGE". (Fls. 15) (artigo 485, IX, do CPC). 

Alfim, argumenta ser cabível a antecipação dos efeitos da tutela, em feitio a resguardar o 

patrimônio da empresa dos danos de difícil reparação, vez que existe o risco de que, no 

espaço de tempo entre o momento da propositura da presente demanda e a prolação do 

provimento jurisdicional final, tenha que executar o decisum, causando-lhe, assim se diz, 

prejuízos irreparáveis, que conduzirão a empresa, inevitavelmente, a um regime 

falimentar. Presentes estariam, portanto, os pressupostos autorizativos da concessão da 
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tutela requerida. 

É, no que importa, o relatório. 

VOTO 

O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): O fundamento da presente ação 

rescisória, na qual se atravessa este pedido de antecipação dos efeitos da tutela, é o de 

que a decisão atacada (julgada em 17.09.96), e que transitou em julgado em 14.06.99, 

violou expressa disposição de lei, no caso, os artigos 7º da Lei nº 5.194/66, 364, 365, 

inciso III, e 369, todos da Lei nº 5.869/77, os artigos 20, 128, 267, § 3º, e 460 do CPC; 

ademais, teria havido erro de fato na análise dos documentos trazidos a exame. 

Não assiste razão à autora. 

Da análise perfunctória das alegações posta nos presentes autos, faço registrar que, 

segundo a Doutrina, pela voz autorizada de Humberto Theodoro Júnior¹, a esse respeito 

preconiza que há de se "... interpretar restritivamente a permissão de rescindir a sentença 

por erro de fato e sempre tendo em vista que a rescisória não é remédio próprio para 

verificação do acerto ou da injustiça da decisão judicial, nem tampouco meio de 

reconstituição de fatos ou de provas deficientemente expostos e apreciados em processo 

findo". 

Neste Tribunal, tem-se seguido sempre o raciocínio de ser incabível o ajuizamento de 

ação rescisória por injustiça ou má apreciação da prova, ainda mais quando não há 

qualquer traço de evidência de que a interpretação conferida ao tema pelo decisum 

vergastado se configure como aberração, como teratologia disforme, como delírio 

destoante dos mais comezinhos princípios da Lógica valorativa, de sorte a que se possa 

enxergar aí a alegada e frontal impactação à literalidade dos atos normativos aplicáveis à 

espécie. 

Tem-se entendido, também, ser juridicamente inadmissível a antecipação dos efeitos da 

tutela em sede de ação rescisória, em face do espectro processual que é próprio desse 

tipo de ação; afinal, a autoridade da coisa julgada não pode nem deve ser subtraída, 

senão em situações excepcionalíssimas. 

Só isso já bastaria para que se duvidasse da "verossimilhança das alegações", o que 

afasta a possibilidade de anteciparem-se os efeitos da tutela nos moldes reclamados. 

Mas ainda quando assim não ocorresse, não transparece o "periculum in mora inverso"; é 

que, em sendo vitoriosa a parte autora, não lhe será sequer difícil ressarcir-se, observada 

a legislação de regência, de tudo o quanto, eventualmente, se vier de considerar 
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"pagamento indevidamente feito". 

In Curso de Direito Processual Civil, Editora Forense, 1999, p. 646. 

Sob o influxo de tais considerações, indefiro o pedido de antecipação da tutela. I-se. 

Urgência. Cite-se. Expedientes. 

É como voto. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 20.157-CE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Agravante: JOSÉ GERARDO OLIVEIRA DE ARRUDA FILHO  

Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

Advogados: DRS. EDUARDO A. L. FERRÃO E OUTROS (AGRTE.) 

EMENTA: 

Administrativo. Agravo de instrumento. Ação cautelar. Paralisação de construção de 

estrada e ponte por Prefeitura Municipal. Área ocupada por comunidade indígena. 

Decisão do eg. Superior Tribunal de Justiça anulatória do procedimento de demarcação 

das terras ocupadas. 

- A decisão emanada do eg. Superior Tribunal de Justiça, nos autos de mandado de 

segurança, que se restringiu a anular o procedimento de demarcação de terras indígenas 

por vício de formalidade, não elide o estudo antropológico já realizado que comprova a 

presença da Comunidade Indígena Tapeba na área alvo da discussão judicial. 

- Impossibilidade de construção de estrada e ponte sobre a área ocupada pela 

Comunidade Indígena Tapeba, ante o risco de ineficácia da decisão final a ser proferida 

na ação principal. 

- Agravo improvido. 

ACÓRDÃO 

Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à 

unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator, 

na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte 

integrante do presente julgado. 

Recife, 27 de junho de 2000 (data do julgamento). 

JUIZ NEREU SANTOS - Relator 

RELATÓRIO 
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O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: José Gerardo Oliveira de Arruda Filho, Prefeito do 

Município de Caucaia-CE, interpõe agravo de instrumento contra decisão da lavra do MM. 

Juiz Federal Substituto da 3ª Vara da Seção Judiciária do Ceará que, nos autos de ação 

cautelar, determinou a paralisação da construção de estrada e ponte, pela Prefeitura 

Municipal de Caucaia, bem como a circulação de automóveis na área, alvo da demanda 

judicial, que pertenceria à Comunidade Indígena dos Tapebas. 

Sustenta o agravante que a Portaria nº 967, do Ministro da Justiça, publicada em 25 de 

setembro de 1997, que declarou de posse permanente da Comunidade Indígena dos 

Tapebas a área localizada no Município de Caucaia, no Estado do Ceará, alvo da disputa 

judicial, foi anulada pelo eg. Superior Tribunal de Justiça, através de mandado de 

segurança impetrado pelo referido Município. 

Entende que a decisão emanada daquela Corte Superior teria autorizado o Município a 

prosseguir na construção de estrada e ponte na área anteriormente demarcada, pelo que 

não poderia a decisão requestada determinar a paralisação da aludida obra, sob pena de 

impedir o exercício, pelo Chefe do Executivo local, das atribuições elencadas no art. 30 da 

Carta Constitucional. 

Por não vislumbrar os requisitos legais insculpidos no art. 558 do CPC, indeferi o pedido 

de efeito suspensivo ao agravo. (Fls. 97/96) 

O Ministério Público Federal, nas suas contra-razões ao agravo, alega que a nulidade da 

Portaria nº 967/97, do Ministério da Justiça, deveu-se a motivos de ordem formal, e não 

ao mérito quanto à posse da terra em questão, razão por que é infundado o argumento 

utilizado pelo agravante de que é inexistente a posse indígena sobre a terra. 

O agravante atravessou petição requerendo a juntada de certidão, emanada da 

Coordenadoria da Primeira Seção do eg. STJ, de trânsito em julgado do Mandado de 

Segurança nº 5505/DF que anulou a Portaria nº 967/97, do Ministro da Justiça, que 

declarava de posse permanente dos índios a área denominada Tapeba. 

É o relatório. 

VOTO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): A tese defendida pelo agravante é de que, 

tendo sido declarada nula pelo eg. Superior Tribunal de Justiça a Portaria nº 967/97, 

expedida pelo Ministério da Justiça, que havia declarado de posse permanente dos índios 

a "Terra Indígena Tapeba", com superfície aproximada de 4.658 ha (quatro mil seiscentos 

e cinqüenta e oito hectares), localizada no Município de Caucaia-CE, não poderia 
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prevalecer a decisão de 1º grau que determinou a paralisação da obra municipal de 

estrada e ponte sobre a área anteriormente demarcada. 

Na verdade, consoante se constata do acórdão no mandado de segurança impetrado pelo 

Município de Caucaia, anexado aos presentes autos, aquela Corte Superior reconheceu a 

nulidade da referida portaria, pela não observância dos critérios formais estabelecidos no 

Decreto nº 1.775/96, determinando-se a expedição de outra portaria, desta feita 

observadas as exigências legais. 

É de esclarecer-se que, não obstante tenha sido expedida a Portaria nº 967/97 sob a 

égide do Decreto nº 22, de 4 de fevereiro de 1991, que não exigia a publicação do 

Relatório do Estudo Antropológico no Diário Oficial da unidade federada, a decisão do eg. 

STJ entendeu aplicável ao caso a norma legal superveniente, vale dizer, o Decreto nº 

1.775/96. 

De fato, a decisão do col. Superior Tribunal de Justiça reconheceu, na referida ação 

mandamental, a não observância do procedimento previsto no § 7º do art. 20 do Decreto 

nº 1.775/96, e assegurou o direito ao contraditório. O referido dispositivo legal assim 

estabelece: 

"Aprovado o relatório pelo titular do órgão federal de assistência ao índio, este fará 

publicar, no prazo de quinze dias contados da data que o receber, resumo do mesmo no 

Diário Oficial da União e no Diário Oficial da unidade federada onde se localizar a área 

sob demarcação, acompanhado de memorial descritivo e mapa da área, devendo a 

publicação ser afixada na sede da Prefeitura Municipal da situação do imóvel". (Grifo 

atual). 

Ressalto, ainda, que a análise detalhada dos votos dos eminentes Ministros que 

participaram do referido julgamento demonstra que o Relator, Min. Garcia Vieira, anulou 

todos os atos do processo administrativo demarcatório; o Min. Hélio Mosimann 

determinou apenas a renovação da Portaria nº 967/97 com observância dos ditames do 

Decreto nº 1.775/96; o Min. Demócrito Reinaldo, por sua vez, determinou a anulação dos 

atos imediatamente anteriores à publicação da portaria, especialmente o relatório que não 

foi publicado, para oferecer ensejo à ampla defesa; os Mins. Humberto Gomes de Barros, 

Milton Luiz Pereira, Adhemar Maciei e José Delgado acompanharam o voto do Relator 

com as restrições invocadas pelo Min. Demócrito Reinaldo e, ainda, o Min. Ari Pagendler 

que concedeu também em parte a segurança. 

Destaco, por oportuno, do voto do ilustre Ministro Ari Pagendler, o seguinte: 

"O relatório da antropóloga Lélia Lofego Rodrigues é suficiente, claro e congruente com a 
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Portaria nº 967, de 24 de setembro de 1997, do Ministro da Justiça. 

Trata-se, é bem de ver, de relatório, que, em razão da própria natureza, reporta-se às 

peças do processo administrativo do qual constam os elementos exigidos pelo artigo 231, 

§ 2º, da Constituição Federal. 

Neles destacam-se, entre outros, os seguintes trechos: 

'Segundo o relatório sobre a economia Tapeba, do antropólogo Barreto Filho, de 1987: 

"Os membros do grupo étnico Tapeba encontram-se distribuídos em 17 áreas do distrito 

sede do Município de Caucaia, Região Metropolitana da Grande Fortaleza. Vivem em 

intenso contato com elementos da sociedade regional, sendo que apenas uma dessas 

áreas é habitada exclusivamente por Tapeba: a lagoa dos Tapebas, mais precisamente a 

Vila do Tamancão. Em algumas dessas áreas, como é o caso do Trilho, das Capoeiras e 

da Barra Nova, a população Tapeba é praticamente hegemônica. Nas pontes, pode-se 

dizer que existe uma situação de equilíbrio na distribuição populacional". (Fls.1.518/1.519, 

7º volume). 

O relatório de Identificação/Delimitação elaborado por Espírito Santo conclui pela 

identificação de uma área de aproximadamente 4.675 ha de superfície e 75 Km de 

perímetro, ressaltando-se as seguintes características: fica excluída da terra indígena 

Tapeba a faixa de domínio correspondente ao antigo e novo traçados da Rodovia BR-222, 

Rodovia do Garrote e ferrovia (RFFSA), segundo legislação em vigor; fica incluída na 

Terra Indígena Tapeba a Gleba Palmirim, descontínua a esta, onde localiza-se a 

comunidade do Trilho'. (Fls. 1.519/1.520, 7º volume). 

Os elementos informativos do processo podem estar errados, mas as respectivas 

objeções devem ser objeto de impugnação administrativa na forma do artigo 2º, § 8º, do 

Decreto nº 1.775, de 1996. 

Nem este é o momento adequado para decidir a respeito, nem o mandado de segurança 

é o meio hábil para dirimir essa controvérsia, que exige dilação probatória". (Fls. 62/63). 

Acrescento que a ementa do acórdão, fiel à matéria discutida no mandamus, reporta-se, 

tão-somente, à anulação da Portaria Ministerial nº 967/97, por não terem sido 

assegurados o contraditório e a ampla defesa, nos termos do Decreto nº 1.775/96. 

Assim, o Estudo Antropológico que atestou a existência da "Comunidade Indígena 

Tapeba" em área situada no Município de Caucaia, restou intocado pela decisão do col. 

Tribunal Superior. 

Ora, tal conclusão é evidente, levando-se em consideração que o mandado de segurança 

não se presta à dilação probatória necessária, no caso, para discutir a situação de fato. 
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É assim que entendo relevante o entendimento do ilustre Juiz de 1º grau que acolheu o 

requerimento do Ministério Público Federal acerca do descumprimento da liminar 

anteriormente concedida que advertia o agravante, Prefeito de Caucaia, acerca da 

invasão da área delimitada. 

Asseverou, naquela ocasião, o eminente Magistrado, que "a anulação da portaria 

ministerial não elide o sinal do bom direito, que repousa na inquestionável existência dos 

índios Tapebas, atestada no laudo antropológico e reconhecido pelo próprio Município de 

Caucaia, ao propor acordo nos autos, fornecendo, inclusive, planta de como viria a ser o 

Loteamento Tapeba". (Fls. 92). 

Esclareceu, ainda, Sua Excelência, que a liminar anteriormente concedida que vedava a 

invasão da área objeto da discussão judicial não foi alvejada por qualquer recurso da 

parte contrária, pelo que permanecia surtindo seus efeitos, e, assim, cabível o pedido de 

suspensão da obra municipal requerida pelo Ministério Público Federal. 

Por outro lado, o risco de dano irreparável à "Comunidade Indígena Tapeba" é evidente e 

se revela na manutenção da obra de construção de estrada e ponte sobre a área ocupada 

historicamente por aquela comunidade até a decisão de mérito da ação principal. 

Isto posto, nego provimento ao agravo de instrumento para, assim, manter os efeitos da 

decisão de 1º grau que determinou a paralisação da construção de estrada e ponte, pela 

Prefeitura Municipal de Caucaia, bem como a circulação de automóveis na área, alvo da 

demanda judicial. 

É como voto. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 20.411-RN 

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Agravante: MUNICÍPIO DE NATAL - RN 

Agravados: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E UNIÃO FEDERAL 

Advogados: DRS. ALDO DE MEDEIROS LIMA FILHO E OUTROS (AGRTE.) 

EMENTA: 

Agravo de instrumento em ação civil pública. Irregularidades no emprego de verbas do 

SUS. Impossibilidade de ocupar a União Federal, a um só tempo, o pólo ativo e passivo 

da demanda. Cumulação de pretensão cominatória pecuniária com obrigação de fazer. 

- Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra o Município de Natal - 

RN e a União Federal, visando a eliminar distorções no emprego de verbas do SUS - 

Sistema Único de Saúde.  
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- Ao se atribuir à União as faltas especificadas, cabe-lhe ocupar o pólo passivo da lide. 

Impossível admiti-la como ré e autora na mesma relação processual. Irresignação 

procedente. Decisão que se reforma no particular. 

- Cumulação de pedidos de obrigação de fazer e postulação indenizatória apenas 

aparente. Não se pede a condenação do Município a uma indenização, mas a devolução 

de verbas indevidamente utilizadas - obrigação de restituir. 

- Agravo de Instrumento parcialmente provido. 

ACÓRDÃO 

Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 

unanimidade, dar parcial 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, 3 de agosto de 2000 (data do julgamento). 

JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 

RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: O Ministério Público Federal ingressou com ação civil 

pública contra o Município de Natal - RN e a União Federal, a fim de promover a 

eliminação de distorções no emprego de verbas do SUS - Sistema Único de Saúde. 

Citada, a União requereu posicionar-se no pólo ativo da relação processual, o que foi 

deferido pelo MM. Juiz da causa. 

Agrava o Município. 

Alega que a transferência da União, originalmente eleita como co-ré pelo autor, para a 

condição de também autora no feito, faz tábula rasa da sistemática processual vigente. 

Acrescenta que a medida gera situação esdrúxula, ao admitir a continuidade, na exordial, 

de pleitos condenatórios da União quando ela já então abraça ativamente a postulação. 

Considera que, a prevalecer a distribuição de partes determinada pelo Magistrado 

singular, passa-se a conceber esfera injustificadamente ampla de liberdade de atuação 

nos litígios, com a sujeição da organização judiciária aos caprichos surgidos ao sabor da 

vontade dos litigantes mais do que à disciplina legalmente aplicável. 

Increpa de contraditórios os pleitos deduzidos na peça vestibular, uma vez que, na sede 

processual escolhida e em cotejo com a malha fática, a coexistência de pretensões 

cominatórias pecuniárias e de obrigação de fazer não encontra respaldo normativo. 

Aponta o mesmo vício, ainda, relativamente a que se reivindica, por um lado, devolução 

30 
 



 
 

de verbas pelo Município à União, e, por outro, repasse do numerário de volta aos cofres 

da municipalidade. Descarta a interpretação que no particular adotou o Julgador 

monocrático (que reputa pessoal e desconexa das razões apresentadas) de distinguir a 

Administração citadina da população em si, aquela punida com a retirada dos recursos e 

esta, enfim, socorrida da sanha de desviá-los. Do quadro exposto, cuja viabilização 

dependeria do envolvimento de entidades diversas, como o Estado do Rio Grande do 

Norte, conclui caracterizada decisão extra petita. 

Junta os documentos de fls. 14/91. 

Pedido suspensivo indeferido ante não se vislumbrar "a presença de dano irreparável a 

ensejar a nulidade do ato judicial, pelo menos de imediato" - fls. 93. 

Na contraminuta, a União defende a faculdade de intervir em feitos judiciais conferida pelo 

art. 5º da Lei nº 9.469/97. 

Assegura inexistir risco para o recorrente, dada a certeza de sua solvência na 

eventualidade de sucumbir na contenda, o contrário não militando em favor do Erário 

Federal. 

Também o Ministério Público Federal responde. Defende o pronunciamento vergastado 

ao permitir à União deixar o pólo passivo da demanda e integrar-lhe o ativo. Sobre a 

condenação da União, requerida, explica que se dirige a providência, de "reverter em 

benefício do Município de Natal" a verba discutida, passível de determinação direta pelo 

Juízo em futura e plausível fase de atribuição desse mister a ente diverso, como o Estado 

do Rio Grande do Norte. Tampouco vê inconveniente na cumulação de pedidos 

condenatórios em dinheiro e obrigacional de fazer. 

Instado a ofertar parecer, o Parquet opina desfavoravelmente aos argumentos com que 

acena o agravante. Abraça a tese prestigiada em primeiro grau, de que o interesse na 

causa faz oportuno o posicionamento da relação processual. Descarta caráter extra petita, 

face a não se cuidar, ainda, de sentença. Sobre a coesão dos pedidos, afirma-os 

adequadamente sopesados no pronunciamento objurgado, atento à salvaguarda dos 

superiores interesses populares em jogo. 

É o relatório. 

VOTO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): A decisão agravada examinou 

cuidadosamente os temas que ora são agitados no presente recurso. A aparente 

contradição entre o posicionamento assumido pela União Federal, inicialmente ré e, 
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posteriormente, litisconsorte ativa, nos seguintes termos: 

"Tendo a União sido citada para responder aos termos da presente ação, não importa, 

necessariamente, mesmo diante do art. 213 do Código de Processo Civil, afirmar que 

esse ato é definido como chamamento do réu para se defender, na imperatividade de 

figurar como demandada na presente ação. Tem-se, na realidade, diante da modernidade 

que atingiu o processo, que a citação é ato pelo qual se chama alguém a Juízo para 

integrar a relação jurídica processual, qualquer que seja o pólo que o citado queira se 

incorporar ao processo.  

Tenho que a posição mais adequada do Ente Público Federal na presente quizila, é 

figurar no pólo ativo da ação. Primeiramente, pelo fato da União, além, principalmente, da 

população natalense, estar sendo, caso efetivamente comprovada a malversação, desvio 

e não aplicação dos recursos do SUS, prejudicada. Sendo a União titular do repasse de 

verbas para o ente público responsável pela administração dos referidos recursos 

financeiros, não resta dúvidas que no mau uso destes valores a União fica penalizada, 

figurando como vítima de possíveis desmandos com o dinheiro público dos cofres 

federais. 

Em segundo, a condenação pleiteada para a União restringe-se a 'reverter em benefício 

do Município de Natal, transferindo para o ente que passe a administrar os recursos do 

SUS o montante objeto da condenação'. Entendo que este repasse pode, perfeitamente, 

caso necessário, ser determinado diretamente por este Juízo, quando da indicação, se 

cabível em concreto, do novo ente público encarregado da administração dos recursos, 

ou seja, o Estado do Rio Grande do Norte. Pois, em outra hipótese, o dinheiro seria 

revertido para a própria União, para a conta do SUS.  

Portanto, não tenho como mais adequada a presença da União no pólo passivo, mas sim 

como real prejudicada, que figure no pólo ativo da ação, para fazer constar a mesma no 

processo como legitimada ativa ao lado do Ministério Público Federal". (Fls. 15/16). 

Não obstante os bem lançados fundamentos jurídicos, com a devida vênia, não merecem 

acolhida. 

Contra a União foram deduzidos pedidos liminar e definitivo. O primeiro para que essa 

adote providências no sentido de acompanhamento e fiscalização das regras do convênio 

celebrado com o Município de Natal, "sobretudo quanto ao repasse, aplicação e 

administração dos recursos", sendo requerida a aplicação de multa diária pelo retardo nas 

informações sobre as medidas adotadas. No pedido definitivo, postula-se seja decretada 

a rescisão do convênio firmado pela União e o Município de Natal, referente à gestão 
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semi-plena, alvitrando, inclusive, quanto à transferência dos encargos respectivos para a 

própria ré. 

A citação foi feita, inegavelmente, para integrar a relação jurídica como co-ré e 

responsável indireta pelas irregularidades que se atribuem à municipalidade, por omitir-se 

na fiscalização e acompanhamento do convênio firmado entre as partes.  

Evidentemente, poderia (e quiçá deveria) o Ministério Público Federal, antes do 

ajuizamento do feito, dirigir-se aos órgãos da União, expondo-Ihes os fatos e pedindo a 

adoção das providências cabíveis, até com a denúncia do convênio. Ao atribuir-lhe, 

entretanto, as faltas especificadas, não restam dúvidas de que está caracterizada a sua 

posição no pólo passivo da relação jurídica processual. 

Pode a parte ré, inclusive, admitir como verdadeiros os fatos afirmados pelo autor. No 

particular, concordo inteiramente com o agravante, ao assim argumentar 

"Consoante se observa do artigo 213 do CPC, em harmonia com os ensinamentos acima 

transcritos, o réu é citado para se defender, podendo assumir as seguintes posturas: 

irresignar-se com o pedido do autor, aceitá-lo ou omitir-se. Assim, ao réu é dado o direito 

de se defender, mas não a faculdade de passar a integrar a lide sob qualquer outra 

condição, sob pena de alterar substancialmente a lide". (Fls. 07). 

A dicção do art. 264 do Código de Processo Civil é de modo a não deixar margem para 

hesitações: 

"Art. 264. Feita a citação, é defeso ao autor modificar o pedido ou a causa de pedir, sem o 

consentimento do réu, mantendo-se as mesmas partes, salvo as substituições permitidas 

por lei. 

Parágrafo único. A alteração do pedido ou da causa de pedir em nenhuma hipótese será 

permitida após o saneamento do processo". 

A regra, portanto, é a da manutenção das mesmas partes. A exceção é reservada apenas 

para as substituições permitidas por lei. Jamais poderia a ré posicionar-se como autora, 

numa mesma relação processual. Se o pedido contra ela mostra-se inócuo ou irrelevante, 

cumpre julgá-lo improcedente. 

Em face do exposto, tenho que procede a irresignação do agravante no particular, 

merecendo reforma a decisão no particular. 

Examino, agora, a cumulação de pedidos, que teria envolvido postulação indenizatória 

com obrigação de fazer. 

A objeção envolve a análise dos arts. 3º e 13 da Lei nº 7.347, de 24.07.85, que assim 

estão redigidos: 
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"Art. 3º. A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de 

obrigação de fazer ou não fazer.  

.............................................................................................................. 

Art. 13. Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a 

um fundo gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais de que 

participarão, necessariamente, o Ministério Público e representantes da comunidade, 

sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados. 

Parágrafo único. Enquanto o Fundo não for regulamentado, o dinheiro ficará depositado 

em estabelecimento oficial de crédito, em conta com correção monetária". 

A r. decisão agravada assim respondeu aos argumentos do agravante: 

"Não vislumbro melhor sorte para esta preambular, haja vista não conter na inicial pedido 

de condenação em dinheiro, mas sim em obrigação de fazer, que consiste em restituir a 

verba recebida na condição de ente administrativo do SUS. A devolução das verbas 

repassadas ao Município para o novo ente administrador, não importa em condenar a 

Edilidade ao pagamento de quantia em dinheiro. Na verdade, esta condenação diz 

respeito a obrigação de fazer - restituir -, que é a devolução do que foi, caso comprovado, 

indevidamente utilizado, como deixa claro o pedido da requerente, quando pleiteia 

'condenar o Município demandado em devolver integralmente os valores desviados e que 

vierem a ser apurados'. 

Ademais, mesmo em caso de condenação ao pagamento de em dinheiro (sic) cumulado 

com obrigação de fazer, não existe nenhuma proibição para esta cumulação, atendido o 

art. 292 do Código de Processo Civil. 

Tenho, portanto, nesta segunda preliminar suscitada pelo Município, a possibilidade 

jurídica do pedido. Indefiro o pedido preambular". (Fls. 18). 

Como visto, não se pede a condenação do Município a uma indenização, mas em mera 

devolução das verbas especificadas, a fim de que o serviço público em favor dos 

munícipes possa ser desenvolvido dentro dos princípios de uma sadia administração, de 

modo que se reverta em favor dos usuários do sistema. 

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso. 

É como voto. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 22.022-PE 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Agravante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA 

Agravada: AGROPECUÁRIA SANTANA S/A 
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Advogados: DRS. SELENE ACCIOLY CARVALHO PADILHA E OUTROS (AGRTE.) E EDNALDO 

PEREIRA MAGALHÃES E OUTRO (AGRDA.) 

EMENTA: 

Processual Civil. Agravo de instrumento. Desapropriação. Perito. Honorários. Fixação a 

critério do juiz de acordo com a atividade a ser desenvolvida, grau de zelo do profissional, 

lugar da prestação do serviço. Perícia de fácil deslinde. Redução dos honorários. 

Possibilidade. 

- A fixação dos honorários periciais dar-se-á mediante critério do juiz que avaliará para tal 

fim a complexidade da atividade a ser desenvolvida, o local da prestação, o grau de zelo 

do profissional etc. 

- Todavia, na hipótese, verificando-se que a perícia determinada não exigirá do 

profissional habilitado mais que 03 (três) dias para a sua realização, bem como dar-se-á 

em local próximo a esta Capital, é o caso de reduzir-se o valor inicialmente fixado a fim de 

adequá-lo à realidade salarial do perito. 

- Agravo provido. 

ACÓRDÃO 

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 

Turma do Tribunal Regional Federal, da 5ª Região, à unanimidade de votos, dar 

provimento ao agravo, nos termos do voto do Juiz Relator, na do forma do relatório e 

notas taquigráficas, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 

Recife, 9 de maio de 2000 (data do julgamento). 

JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator 

RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Cuida-se de agravo de instrumento contra 

despacho da lavra do MM. Juiz Federal Substituto José Helvesley Alves, da 7ª Vara da 

Seção Judiciária de Pernambuco, que, na Ação de Desapropriação nº 97.15535-8, fixou 

os honorários do perito em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).  

Contra tal entendimento insurge-se o agravante, alegando que o valor determinado 

apresenta-se excessivo, quando considerados o local da prestação do serviço, sua 

complexidade, natureza e o tempo necessário à finalização. Pugna pela redução do valor 

arbitrado. 

Formado o agravo e intimado o agravado nos termos do art. 527, III, do CPC, o mesmo 
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não apresentou suas contra-razões. 

É o relatório. 

VOTO 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Cuida-se de agravo de instrumento 

contra despacho monocrático que, em sede de ação de desapropriação, fixou os 

honorários do perito em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). 

Contra tal entendimento insurge-se o agravante, alegando que o valor determinado 

apresenta-se excessivo, quando considerados o local da prestação do serviço, sua 

complexidade, natureza e o tempo necessário à finalização. Pugna pela redução do valor 

arbitrado. 

A Lei Complementar 76/93, que dispõe sobre "o procedimento contraditório especial, de 

rito sumário, para o processo de desapropriação de imóvel rural, por interesse social, para 

fins de reforma agrária", ao cuidar dos honorários de perito, em seu art. 19, § 2º, 

estabelece que "Os honorários periciais serão fixados atendida a complexidade do 

trabalho desenvolvido", donde, inegavelmente, se chega à ilação de que, em tese, para o 

arbitramento dos honorários periciais, se atenderá ao comando do art. 20 do Código 

Processual Civil, em seu § 3º, que, cuidando especificamente dos honorários 

advocatícios, exige do juiz, para sua fixação, que atenda ao grau de zelo, ao lugar da 

prestação do serviço, à natureza e importância da causa, ao próprio trabalho a ser 

desenvolvido pelo expert e ao tempo exigido para o seu serviço, fatores estes que, dentro 

da sua objetividade, instrumentalizarão uma adequada e justa fixação de tais honorários. 

Claro que, atendendo ao trabalho a ser desenvolvido, há de levar-se em conta a formação 

profissional do expert e, em tese, o seu salário profissional, correlacionando-se a natureza 

técnica de tal trabalho ao tempo exigido para sua prestação e mais ao lugar de prestação 

de tal serviço. 

O fator grau de zelo do profissional dirá respeito à própria realização da perícia e como tal 

profissional se houve na prestação de tal serviço do ponto de vista técnico-científico. 

Atente-se que o art. 19 da LC 76/93, ao cuidar dos honorários periciais e estabelecer que 

para sua fixação atender-se-á à complexidade do trabalho desenvolvido, diferentemente 

do que ocorre em relação à fixação dos honorários do advogado do expropriado - § 1º do 

referido artigo -, deixou de ser considerada para tais fins a diferença entre o preço 

oferecido e o valor da indenização. 

Tais razões as faço para, inclusive, deixar patente o sem razão de, para fixação dos 
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honorários periciais, levar-se em consideração o valor da causa, o que acarretaria o 

absurdo dos absurdos, vez que é a própria lei que afasta, em termos de base para a 

fixação daqueles honorários, qualquer diferença encontrada entre o preço oferecido e o 

valor da indenização. 

Chamo especial atenção que a hipótese dos presentes autos é de honorários periciais em 

ação de expropriação para fins de reforma agrária, com regulamento explícito no § 2º do 

já citado art. 19 da LC 76/93. 

Claro que, cuidasse a espécie dos honorários dos peritos in generi, para o arbitramento 

dos honorários periciais, além da relevância e dificuldade do trabalho e do tempo 

consumido, levar-se-iam, ainda, em consideração o próprio valor da causa e a condição 

financeira das partes, como assim entendeu o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, 

no AG 5726-95. O importante é que, quer em relação às ações em geral (onde o valor da 

causa e a condição financeira das partes hão de ser consideradas), quer em relação, 

especificamente, às expropriatórias para fins de reforma agrária, onde estes elementos 

não têm relevância alguma para fixação de honorários, ao fixarem-se os honorários do 

perito, sejam os mesmos arbitrados moderadamente, tendo-se sempre em conta que tal 

matéria sempre se incluirá "dentre aquelas sujeitas ao prudente arbítrio do magistrado", 

de tal modo que seu custo não supere o próprio valor alcançado pela causa, sob pena de 

transformar-se em fator impeditivo a que se encontre a solução judicial mais justa, 

conforme entendimento fixado no acórdão unânime da 1ª Câmara da 2ª TACiv-SP, no 

Agravo 387.273/1-00, Relator Juiz Renato Sartoreli. 

No caso presente, o trabalho técnico a ser desenvolvido será por um engenheiro 

agrônomo, cujo salário profissional, conforme se noticia nestes autos, é, em média, de 09 

(nove) salários mínimos. O tempo exigido para tal trabalho seria de 03 (três) dias e o local 

é de fácil acesso, pois, exatamente, a não mais de 60 (sessenta) quilômetros de distância 

do Recife, vale dizer, em local quase inserido no Grande Recife. 

O valor fixado a título de honorários periciais, R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), 

equivale, aproximadamente, a 2,4 do salário do profissional da agronomia, o que 

resultaria, se o tempo exigido para o trabalho fosse de 30 (trinta) dias, que o expert 

naquele período teria duplicado seu salário. 

Ocorre que, recebido o valor fixado como honorários em 03 (três) dias de trabalho, 

receberá, por dia, R$ 1.167,00 (hum mil cento e sessenta e sete reais). Ora, considerando 

que 01 (hum) dia/salário de um agrônomo, levando-se em conta tal salário no valor de R$ 

1.359,00 (hum mil, trezentos e cinquenta e nove reais), não ultrapassaria R$ 50,00 
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(cinqüenta reais) por dia, tem-se que a sua remureração, em termos de honorários, está 

correspondendo a 25,75 do seu salário profissional. 

Não há como se negar que o arbitramento dos honorários periciais, em termos de valor 

que corresponda ao décuplo do salário profissional, em termos de salário/dia, não 

exacerbaria tal valor, nem diminuiria nada tal valor o trabalho técnico profissional. 

Assim sendo, dou provimento ao presente agravo para arbitrar como honorários do perito 

a importância de R$ 1.750,00 (hum mil setecentos e cinqüenta reais), reduzindo, assim, o 

valor fixado pela metade. 

É como voto. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 22.252-PE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ BAPTISTA DE ALMEIDA FILHO 
Agravantes: ALBINO JOSÉ DO NASCIMENTO CAMPOS E OUTROS 

Agravada: UNIÃO FEDERAL 

Advogados: DRS. EDUARDO LUIZ BANDEIRA DE MELLO E OUTRO (AGRTES.) E NORMA 

CYRENO ROLIM (AGRDA.) 

EMENTA: 

Constitucional. Administrativo. Processual Civil. Agravo de instrumento. Cabos homens do 

quadro da Aeronáutica. Direito à promoção nas mesmas condições dos cabos mulheres. 

Violação ao princípio da isonomia e da coisa julgada. 

ACÓRDÃO 

Vistos etc., decide a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 

unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto e notas 

taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 

julgado. 

Recife, 31 de outubro de 2000 (data do julgamento). 

JUIZ JOSÉ BAPTISTA DE ALMEIDA FILHO - Relator 

RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ BAPTISTA DE ALMEIDA FILHO: Trata-se de agravo de 

instrumento interposto por Albino José do Nascimento Campos, Adaumir Rodrigues de 

Santana, Carlos Alexandre Braz de Vasconcelos, Edísio Mariano Cassimiro, Edson 

Cunha de Melo, Edson Soares de Oliveira, Elci Moreira Dias, Eraldo Soares Filho, 
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Fernando Alfeu da Silva, Frederico Antônio de Andrade, Gilberto Salviano Alves e Jorge 

Luiz Bezerra contra decisão proferida pelo MM. Juiz Federal da 9ª Vara da Seção 

Judiciária do Estado de Pernambuco que, em sede de execução de sentença, nos autos 

da Ação Ordinária nº 91.4303-6, entendeu pela impossibilidade da promoção imediata 

pleiteada pelos cabos homens que servem à Aeronáutica, sem que satisfaçam as 

mesmas condições exigidas aos cabos mulheres, conforme r. acórdão deste Egrégio 

Regional. 

Alegam os agravantes que a decisão do 1º grau de Jurisdição desatende ao que ficou 

decidido no v. acórdão. 

O então Relator concedeu a medida liminar reclamada na inicial (fls. 132/133). 

A agravada apresentou contraminuta às fls. 142/146, aduzindo que a decisão discutida 

não contém ofensa ou discriminação e que o provimento do agravo de instrumento trará 

lesão à ordem judiciária. 

É o relatório. 

VOTO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ BAPTISTA DE ALMEIDA FILHO (Relator): A isonomia dos cabos 

- homens - às mulheres que servem à Aeronáutica, em igual posto, aventada pelos 

agravantes, enquanto apelantes da decisão de 1º grau, que não a reconhecera, a qual foi 

devidamente acolhida pelo r. acórdão da 3ª Turma, documentado nos autos, foi invertida 

pelos mesmos recorrentes, ao manejarem o presente recurso de agravo de instrumento, a 

fim de serem promovidos de cabo a terceiros-sargentos, sem se sujeitarem aos exames 

de conhecimentos especializados, comprobatórios de habilitação profissional 

correspondente ao ensino de 2º grau, como se sujeitaram os cabos do corpo feminino. 

Observo que a pretensão aqui aduzida, além de ferir a igualdade entre os sexos, fere, 

também, a coisa julgada, vez que não foi assim que o caso foi julgado, definitivamente, 

em grau de apelação, pela 3ª Turma deste Egrégio Regional. 

No pertinente, elucidativa é a primeira parte da ementa do v. acórdão (fls. 58): 

"A Portaria nº 120/GM3, de 20.01.94, estabeleceu normas para a realização de exames 

de conhecimentos especializados para os cabos que comprovassem habilitação 

profissional correspondente ao ensino de 2º grau, com vistas à promoção à graduação de 

Terceiro Sargento, na forma autorizada pelo art. 7º da Lei nº 6.924/81. Os cabos homens, 

em idênticas condições, não puderam ter acesso à referida promoção". 

Mais precisa, ainda, é a conclusão do voto do eminente Relator, Juiz José Maria Lucena, 
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ao qual faz remição o r. acórdão, verbis: 

"... o caminho mais justo para se corrigir a desigualdade criada dentro do quadro de 

militares da Aeronáutica: permitir aos cabos homens o acesso à promoção à graduação 

de Terceiros Sargentos, nas mesmas condições oferecidas aos cabos mulheres. E, 

atendidas as exigências legais, sejam as promoções efetuadas a partir da mesma data 

em que efetivadas as do Corpo Feminino de Reserva da Aeronáutica" (fls. 55). 

Em lugar algum, a decisão, trânsita em julgado, reconheceu aos cabos masculinos a 

isonomia na forma aventada, ou seja, sem a imposição dos mesmos requisitos a que se 

sujeitaram os cabos femininos, e, assim, há os óbices da isonomia reconhecida e da coisa 

julgada para o acolhimento da pretensão dos agravantes. 

Por estes fundamentos, nego provimento ao agravo de instrumento. 

É como voto. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 22.413-CE 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI  
Agravante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC 

Agravada: JACINTA DE FÁTIMA FERREIRA ALENCAR 

Advogados: DRS. FRANCISCO JOSÉ SOARES BASTOS E OUTROS (AGRTE.) E PAULO 

ANDRÉ LIMA AGUIAR E OUTRO (AGRDA.) 

EMENTA: 

Administrativo. Agravo de instrumento. Ensino superior. Matrícula simultânea em 

disciplinas vinculadas por relação de pré-requisito. Respeito à autonomia didático-

científica da Universidade. 

- A exigência da Universidade, no que tange à observância da sistemática de pré-

requisitos, não constitui ilegalidade, mas sim exercício de sua autonomia didático-

científica. 

- Ainda que o aluno esteja na condição de concludente e mesmo que não haja 

incompatibilidade de horários entre as disciplinas, não pode a Universidade ser compelida 

a aceitar a matrícula e a permanência do estudante, simultaneamente, em disciplinas que 

guardam, entre si, uma relação de sucessão. 

- Agravo provido. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a 
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Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, dar 

provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator, na forma do 

relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que passam a integrar o presente 

julgamento. 

Recife, 5 de outubro de 2000 (data do julgamento). 

JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI - Relator 

RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI: UFC - Universidade Federal do Ceará 

interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão do MM. 

Juiz Federal da 6ª Vara da Seção Judiciária do Ceará, que, em sede de mandado de 

segurança, deferiu liminar, determinando a matrícula simultânea da ora agravada nas 

disciplinas de Estágio em Farmácia - SI 234 e Imunologia Aplicada à Farmácia - SC 141, 

sem a observância da sistemática de pré-requisitos, tendo em conta a sua condição de 

provável aluna concludente. 

Aduz a agravante, em síntese, que a decisão vergastada poderá acarretar lesão grave à 

autonomia da Universidade. Sustenta, outrossim, a inexistência dos pressupostos para o 

deferimento da liminar, quais sejam, o fumus boni juris e o periculum in mora. Ressalta 

que a negativa da matrícula, pela Universidade, está de acordo com as normas 

curriculares competentes e em harmonia com o art. 207 da Constituição Federal. 

Destarte, destaca que a verificação das alegações formuladas na peça exordial implicaria 

na necessária dilação probatória, impraticável em sede de mandado de segurança, 

mesmo porque não caracterizado direito líquido e certo. 

O MD Relator originário concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento. 

A parte agravada não apresentou contraminuta. 

O MM. Juiz a quo não prestou informações. 

Dispenso revisão. 

Peço dia para julgamento. 

É o relatório. 

VOTO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI (Relator): Trata-se de agravo de 

instrumento interposto contra despacho do MM. Juiz a quo, que concedeu liminar, em 

sede de mandado de segurança, no sentido de determinar a realização da matrícula da 

ora agravada nas disciplinas Imunologia Aplicada à Farmácia - SC 141 e Estágio em 
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Farmácia - SI 234, do Curso de Farmácia da Universidade Federal do Ceará - UFC, a 

serem cursadas simultaneamente, não obstante seja a primeira pré-requisito da segunda. 

Entendeu o MM. Juiz de 1º grau que a condição de aluna concludente da agravada, por 

estar no último semestre do curso, seria determinante para a caracterização dos 

requisitos necessários à concessão da liminar requestada. 

Assim não me parece. 

Dispõe o caput do art. 207 da Constituição Federal: 

"Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de 

gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão".  

No mesmo sentido, reza o art. 53 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei 

nº 9.394/96: 

"Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo 

de outras, as seguintes atribuições: Omissis 

II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais 

pertinentes; 

Omissis 

Parágrafo único. Para garantir a autonomia didático-científica das universidades, caberá 

aos seus colegiados de ensino e pesquisa decidir, dentro dos recursos orçamentários 

disponíveis, sobre: 

I - criação, expansão, modificação e extinção de cursos; 

II - ampliação e diminuição de vagas; 

III -elaboração da programação dos cursos; 

Omissis".  

Consoante se depreende do Texto Constitucional e da Lei 9.394/96, as Universidades têm 

ampla autonomia para fixar as normas que regerão a sua grade curricular, dentre as quais 

aquelas que impõem o regime de pré-requisito, vinculando e criando dependência entre 

as várias disciplinas componentes dos cursos universitários. 

A relevância da sistemática de pré-requisito reside na necessidade que se vislumbra no 

sentido de o aluno entrar em contato, primeiramente, com determinadas disciplinas, o que 

lhe fornecerá os subsídios indispensáveis à correta aprendizagem de disciplina a ser 

ministrada posteriormente. 

Ao fixar o sistema de pré-requisitos, não intenta a Universidade embaraçar a vivência do 

estudante no meio universitário. Muito pelo contrário, tem por escopo instituir um 
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programa racional, sistematizado e coordenado, relacionando as várias matérias que 

compõem os seus variados cursos, permitindo, por conseguinte, que o ensino e o 

conhecimento sejam desenvolvidos com qualidade, em respeito a aconselháveis padrões 

pedagógicos, e de forma gradual e contínua, sem amputações ou excessos. Por isso 

mesmo, exempli gratia, estabelece-se uma relação de prioridade entre noções gerais e 

conceitos específicos, entre o que é reputado teórico e o que se considera como prática. 

Nesse sentido, bem asseverou o MD Relator originário, ao suspender os efeitos da liminar 

concedida em 1º grau, verbis: 

"A sistemática dos pré-requisitos é legal e lícita; acha-se amparada nas normas internas 

que regulam a forma de se ministrar o conhecimento científico nos diversos cursos 

oferecidos pela ora agravante; e a teleologia da sistemática tem por inspiração a própria 

qualidade do ensino - não convém que se admita que o discente curse uma dada 

disciplina sem que detenha o conhecimento que tenha sido, antecedentemente, 

ministrado em outra(s)". 

Por conseqüência, a exigência da Universidade Federal do Ceará, consistente no respeito 

ao sistema de pré-requisitos, não admitindo que a ora agravada cursasse, 

simultaneamente, as disciplinas Imunologia Aplicada à Farmácia - SC 141 e Estágio em 

Farmácia - SI 234, na medida em que a primeira é pré-requisito da segunda, não constitui 

ilegalidade, mas sim exercício de sua autonomia didático-científica. 

Mesmo que não haja incompatibilidade de horários entre as disciplinas, não pode a 

Universidade ser compelida a aceitar a matrícula e a permanência do estudante, 

simultaneamente, em disciplinas que guardam, entre si, uma relação de sucessão. 

Do mesmo modo, o simples fato de ser a aluna possível concludente de curso 

universitário não autoriza que se desconsidere a autonomia da Universidade, porque, isso 

sim, seria cometer uma ilegalidade e mesmo afronta ao texto constitucional. 

Demais disso, não merece prosperar a tese daqueles que entendem que a autonomia 

didático-científica deve ser interpretada com compleição, em atenção às particularidades 

decorrentes da condição de aluno concludente, mesmo porque isso implicaria em 

tratamento desigual em vista de outros alunos, também concludentes, que cumpriram 

todas as etapas do curso universitário sem afronta ao sistema do requisito prévio, 

dirigente da grade curricular. 

Nesse sentido, já decidiu a Terceira Turma deste eg. Tribunal: 

"EMENTA:Mandado de segurança. Ensino superior. Ato que indeferiu matrícula em 

disciplina por falta de pré-requisito. 
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- É competência das Universidades, dentro de sua autonomia didático-científica, 

estabelecer pré-requisitos às disciplinas constantes de seu currículo. 

- Não há direito líquido e certo à matrícula em disciplina, sem o preenchimento dos 

requisitos curriculares. 

- Segurança concedida. Matrícula efetivada. Situação consolidada pelo decurso do tempo. 

Fato consumado. 

- Precedentes". 

(AMS nº 68.341-CE, Rel. Juiz Ridalvo Costa). 

Realce-se que, por força da decisão do MD Relator originário, que atribuiu efeito 

suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela Universidade Federal do Ceará, a 

ora agravada teve suspensa a efetivação de sua matrícula simultânea nas duas 

disciplinas retro referidas, desde maio de 1999. Nesse sentido, entendo que deve ser 

mantida essa decisão, reformando-se o despacho do MM. Juiz a quo que concedeu a 

liminar, em sede de mandado de segurança. 

Destarte, não vislumbro fumus boni juris e periculum in mora a fundamentar a concessão 

de liminar no caso em liça. 

Com essas considerações, dou provimento ao agravo de instrumento. 

É como voto. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 22.571-SE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Agravante: SANAGRO - SANTANA AGRO INDUSTRIAL LTDA. 

Agravada: FAZENDA NACIONAL 

Advogados: DRS. ELIAS MUBARAK JÚNIOR E OUTROS (AGRTE.) 

EMENTA: 

Processo Civil. Execução fiscal. Exceção de incompetência. Empresa com matriz em São 

Paulo e estabelecimento industrial em Pacatuba-SE. Aplicabilidade do dispositivo do art. 

578, parágrafo único, do CPC. O domicílio tributário da pessoa jurídica, em relação aos 

atos ou fatos que deram origem à obrigação fiscal, é o de cada estabelecimento. 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 
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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, 4 de abril de 2000 (data do julgamento). 

JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 

RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Cuida-se de agravo de instrumento, com 

pedido de efeito suspensivo, contra despacho proferido pela MMa. Juíza da Comarca de 

Pacatuba-SE, que rejeitou a exceção de incompetência oposta por SANAGRO - Santana 

Agro Industrial Ltda., nos autos da execução fiscal que lhe move a Fazenda Nacional, em 

virtude desta ter ajuizado competente ação nesse Juízo e não no Juízo da sede da 

empresa executada, ou seja, em São Paulo. 

Às fls. 204, o eminente Juiz Paulo Roberto de Oliveira Lima denegou o efeito suspensivo 

pretendido. 

Agravo regimental interposto (fls. 210) e improvido (fls. 226). 

A Fazenda Nacional apresentou as contra-razões. 

É o relatório. 

Pelo dia para julgamento. 

VOTO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): De acordo com o Código de Processo 

Civil, art. 578, parágrafo único, "Na execução fiscal, a Fazenda Pública poderá escolher o 

foro de qualquer um dos devedores, quando houver mais de um, ou o foro de qualquer 

dos domicílios do réu; a ação poderá ainda ser proposta no foro do lugar em que se 

praticou o ato ou ocorreu o fato que deu origem à dívida, embora nele não mais resida o 

réu, ou, ainda, no foro da situação dos bens, quando a dívida deles se originar". 

Conforme o comando legal acima transcrito, não há óbice à escolha da Fazenda Pública 

pela alternativa de ajuizar a execução fiscal no foro do lugar em que se praticou o ato ou 

ocorreu o fato que deu origem à dívida, ou seja, na Comarca de Pacatuba-SE, sendo 

irrelevante a alteração do contrato social para a transferência da sede da empresa para 

outro Estado, já que, apesar da agravante ter matriz em São Paulo, o seu 

estabelecimento industrial situa-se em Pacatuba-SE, local onde ocorreram os fatos que 

deram origem à obrigação tributária. Aplica-se, portanto, o parágrafo único do art. 578 - 

CPC, pois o domicílio tributário da pessoa jurídica, em relação aos atos ou fatos que 
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derem origem à obrigação fiscal, é o de cada estabelecimento. 

Esse entendimento foi acolhido no eg. Superior Tribunal de Justiça, conforme se 

depreende no seguinte acórdão: 

"REsp 74082/PE; Recurso Especial 

(1995/0045251-0) 

DJ, data 26.02.1996, p. 03958, Min. Demócrito Reinaldo (1095), 05.02.1996, T1 - Primeira 

Turma 

Processual Civil e Tributário. Competência. Domicílio fiscal. Súmula nº 40 do extinto TFR. 

Considera-se como domicílio tributário da pessoa jurídica o lugar de sua sede, ou, em 

relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada estabelecimento. 

Não sendo a comarca do domicílio do devedor sede de vara da Justiça Federal, o 

executivo fiscal deve ser proposto perante o respectivo Juiz de Direito Estadual (Súmula 

nº 40 do extinto TFR). 

Recurso improvido, por unanimidade". 

Por essas razões, nego provimento ao agravo. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 22.849 - CE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Agravante: EIT - EMPRESA INDUSTRIAL TÉCNICA LTDA. 

Agravados: PERKONS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. E CREA/CE - CONSELHO 

REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO CEARÁ 

Advogados: DRS. ABIMAEL C. F. DE CARVALHO NETO E OUTROS (AGRTE.) E ARSÊNIO 

NEIVA COSTA E OUTROS (AGRDOS.) 

EMENTA: 

Administrativo. CREA. Ato de cancelamento de certidão sobre capacidade técnica. Efeito 

do recurso administrativo. 

- Os recursos administrativos, em regra, não têm efeito suspensivo - art. 61 da Lei nº 

9.784/99. 

- Os recursos interpostos contra decisão proferida pela administração do CREA seguem a 

regra geral, salvo quando interpostos de penalidade aplicada pela Câmara Especializada 

ou pelo próprio Conselho. 

- O ato de cancelamento de certidão é recorrível, mas sem efeito suspensivo. 

ACÓRDÃO 

46 
 



 
 

Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 

unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto 

anexos, que passam a integrar o presente julgamento. 

Recife, 28 de setembro de 2000 (data do julgamento). 

JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 

RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: EIT - Empresa Industrial Técnica Ltda. interpôs 

agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão do MM. Juiz 

Federal Substituto da 6ª Vara da Seção Judiciária do Ceará que, em ação mandamental 

impetrada por Perkons Equipamentos Eletrônicos Ltda., concedeu liminar para declarar a 

nulidade da decisão do Ilmo. Sr. Presidente do CREA-CE que atribuíra efeito suspensivo 

ao recurso administrativo interposto pelo responsável técnico da agravante contra a 

decisão da Câmara Especializada de Energia Elétrica, que cancelou Certidões de Acervo 

Técnico expedidas em seu favor.  

Repudiando a interpretação restritiva que a decisão agravada emprestou ao art. 78 da Lei 

nº 5.194/96, sustenta que a concessão de efeito suspensivo se aplica a qualquer tipo de 

recurso e, ainda que não houvesse expressa previsão legal neste sentido, a garantia 

constitucional ao contraditório e à ampla defesa já seria suficiente para justificar tal 

providência. 

Pedido de efeito suspensivo indeferido - fls. 39/41. 

Após o transcurso em branco do prazo para resposta ao agravo, vieram-me os autos 

conclusos. 

É o relatório. 

VOTO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): A Lei nº 5.194/66, no Título IV, trata das 

penalidades aplicáveis por infração do mencionado diploma legal, as quais estão 

previstas em seu art. 71 e se dirigem às pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pela 

infração. 

Entre as penalidades ali previstas, não está incluído o cancelamento de Certidões de 

Acervo Técnico, medida que, no caso dos autos, foi aplicada por terem sido verificadas 

inexatidões nos dados delas constantes, que não comprovavam a conclusão dos serviços 

nem a participação efetiva do engenheiro indicado como responsável por eles em sua 

realização. 
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Assim, entendo que a disposição do art. 78 da Lei nº 5.194/66, que está contida no 

mencionado título IV deste diploma legislativo, ao atribuir efeito suspensivo ao recurso 

interposto contra decisão das Câmaras Especializadas dos CREA's que impuserem 

penalidades, está a referir-se às penalidades previstas no art. 71 e seguintes deste título e 

não às decisões anulatórias de documentos expedidos pelos CREA's em virtude de 

inexatidões materiais deles constantes, restando neste ponto manifestamente equivocada 

a fundamentação da decisão do CREA que atribuiu efeito suspensivo ao recurso 

administrativo. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento. 

É como voto. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 23.261-CE 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI  
Agravante: FICO - FIGUEIREDO COMÉRCIO LTDA. 

Agravada: FAZENDA NACIONAL 

Advogado: DR. SÁVIO BRASIL GADELHA 

EMENTA: 

Processual Civil. Oferta à penhora de títulos da dívida agrária referentes a desapropriação 

em cujos autos a habilitação de crédito fora indeferida. Falsidade ideológica da escritura 

de cessão. Inexistência de direito. Litigância de má-fé. 

- A agravante não é possuidora de título da dívida pública, constituindo-se em mera 

cessionária de direitos creditórios a tais títulos. Escritura de cessão em desconformidade 

com a verdade dos fatos. 

- Condenação da agravante por litigância de má-fé. 

- Agravo improvido. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a 

Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar 

provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator, na forma do 

relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante 

do presente julgado. 

Recife, 5 de outubro de 2000 (data do julgamento). 

JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI - Relator 
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RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI: FICO - Figueiredo Comércio Ltda. interpôs 

agravo de instrumento contra decisão do MM. Juiz Federal da 2ª Vara da Seção Judiciária 

do Estado do Ceará que indeferiu a nomeação de títulos da dívida agrária para 

pagamento e quitação da dívida contraída junto à Fazenda Nacional, ao fundamento de 

que a Lei nº 9.711/98 não alude "à hipótese de quitação de dívidas para com a Fazenda 

Pública das pessoas jurídicas cessionárias de títulos da dívida agrária, como é o caso da 

requerente". 

Aduziu, a agravante, que não existe qualquer proibição no que tange à utilização dos 

títulos da dívida pública para fins de pagamento de impostos. Argumentou, ainda, que o 

Estado tem o dever de receber tais títulos, tendo em conta a sua natureza monetária e, 

pois, seu valor de troca. Requereu, por conseguinte, a reforma da decisão farpeada. 

A título de contra-razões ao agravo de instrumento, a Fazenda Nacional alegou, 

preliminarmente, a ausência de elementos essenciais à completude e à regularidade do 

agravo de instrumento interposto ("falta a relação dos advogados e dos respectivos 

endereços que atuam no processo, bem como não restou demonstrado o cumprimento do 

disposto no artigo 526 do CPC"), o que impossibilitaria o seu processamento. No mérito, 

sustentou, com base no entendimento do STJ, a impossibilidade de pagamento de 

tributos federais através da caução de títulos da dívida agrária. 

Dispenso revisão. Peço dia para julgamento. 

É o relatório. 

VOTO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI (Relator): Trata-se de agravo de 

instrumento da decisão do MM. Juiz da 2ª Vara Federal do Estado do Ceará que indeferiu 

o pedido de nomeação de bens à penhora de títulos da dívida agrária para fins de 

pagamento e quitação de dívida contraída junto à Fazenda Nacional. 

Inicialmente, entendo que não deve prosperar a alegação da Fazenda Nacional 

consistente na ausência de elementos essenciais ao agravo de instrumento. Todos os 

documentos necessários foram devidamente acostados à exordial do agravo. Por outro 

lado, o endereço do advogado da agravante consta não apenas do rodapé da peça 

vestibular, mas também da procuração juntada às fls. 11, com autenticação no verso. 

Superada a preliminar, pode-se ingressar no exame do mérito. 

Nos termos do inciso II do art. 11 da Lei nº 6.830/80, os títulos da dívida pública podem 
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ser nomeados à penhora para fins de garantia de execução de dívidas tributárias, 

exigindo-se apenas a observância da ordem de prioridade estabelecida para a nomeação 

de bens à penhora. Se esta ordem é observada, nada impede a nomeação dos títulos da 

dívida pública para este fim, desde que, obviamente, haja certeza quanto à sua 

formalização e validade. 

Frise-se que o Magistrado não está obrigado a acolher todo e qualquer bem que seja 

oferecido para garantir a execução, seja porque deve ser observada a ordem de 

nomeação de bens à penhora, instituída pela Lei nº 6.830/80, seja porque podem existir 

incertezas quanto à validade dos bens ofertados, cumprindo ao Juiz zelar pela 

regularidade desses bens. 

No que atine à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, apenas é possível através 

de depósito em dinheiro e no montante integral da dívida, nos termos do art. 151 do CTN 

e da Súmula 112 do STJ, não havendo qualquer abertura nos dispositivos em comento 

que autorize a utilização de títulos públicos para fins de suspensão da exigibilidade do 

crédito tributário. 

Contudo, a hipótese dos autos não é de utilização de títulos da dívida pública para fins de 

suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Também não se trata de emprego de 

títulos da dívida pública com vistas a garantir a execução fiscal. Em verdade, não se 

vislumbra nos autos título da dívida pública em espécie, mas apenas cessão de direitos 

creditórios a tais títulos, consoante se observa das cópias dos documentos acostados à 

inicial do agravo de instrumento. 

Verifica-se, no caso concreto, que toda a argumentação da agravante funda-se numa 

falácia: ser aquela titular de TDA's. Nesse sentido, a agravante é enfática, como pode ser 

percebido pela leitura da cópia de fls. 05, ipsis literis: "a executada recebeu como 

pagamento de débitos em atraso de seus clientes TDA's, que vem OFERECER PARA 

GARANTIA DA EXECUÇÃO e quitação da dívida, vez que emitidos pelo Governo e 

regulamentados pelo Executivo". 

O que se constata é que a agravante não é detentora de título da dívida pública, 

constituindo-se em mera cessionária de direitos a tais títulos, não havendo como se 

admitir a garantia da execução fiscal em comento através da referida cessão de crédito. 

É de se observar que a Escritura Pública de fls. 10-v é de conteúdo falso, pois, conforme 

se verifica às fls. 10, ali declara o outorgante ser "senhor e legítimo possuidor de 707,07 

ha (setecentos e sete hectares e sete ares) correspondentes a 140.000 (cento e quarenta 

mil) títulos da dívida agrária - TDA's, oriundos do processo de desapropriação de direitos 
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creditórios nº 94.601.0873-3, dentro dos Autos da Ação de Desapropriação promovida 

pelo Instituto de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, cujo feito tramita na Vara da 

Justiça Federal da cidade de Cascavel, Estado do Paraná". 

Ocorre que, nos autos da referida Ação de Desapropriação, em face dos inúmeros 

pedidos de habilitação, o juiz se manifestou através de "despacho saneador (19 laudas) 

determinando o desentranhamento de todas as petições de intervenção de terceiros, 

referentes a cessões de direitos, com seus respectivos documentos, para serem autuadas 

em separado". Conforme se depreende da certidão retromencionada, determinou o MM. 

Juiz Federal, ainda, que "somente após a prolação da sentença poder-se-á garantir 

quantos hectares equivalentes a TDA's caberá aos desapropriados ou aos herdeiros 

admitidos na lide em 1995, ou a ambos, bem como aos inúmeros cessionários de direitos 

que peticionaram para integrarem a lide" (certidão de fls. 15). 

Conseguintemente, embora declarando-se senhor e legítimo possuidor de hectares de 

terra, equivalentes a TDA's, não era, o outorgante, possuidor, efetivamente, de coisa 

alguma. 

O objeto desse processo é oferecer títulos - TDA's em caução. Ora, a agravante, 

conforme se verifica, não tem título algum. Tudo não passou de engodo, que, se acolhido, 

implicaria em grave prejuízo para a Fazenda Pública. 

É relevante ainda observar que, no negócio indicado às fls. 10-v, não há indicativo de 

pagamento de preço, o que é estranho em negócio referente a títulos cujo valor nominal, 

no conjunto, alcançaria mais de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), como declarado pela 

agravante na petição de nomeação de bens à penhora. 

O que se constata no caso é uma frustrada tentativa de utilização do Judiciário para 

impedir a Fazenda Nacional de executar dívida líquida, certa e vencida. Não se pode, no 

caso, vislumbrar a existência de boa-fé. 

Em caso idêntico ao que ora analiso, já decidi, quando em atuação como Relator 

convocado neste Tribunal: 

"EMENTA:Processual Civil. Oferta à penhora de títulos da dívida agrária referentes a 

desapropriação em cujos autos a habilitação de crédito fora indeferida. Falsidade 

ideológica da escritura de cessão. Inexistência de direito. Condenação da agravante como 

litigante de má-fé. Recurso improvido". 

(AGTR nº 519336-7-PB, j. em 27.10.98). 

Nesse sentido, também já decidiu a Primeira Turma deste eg. Tribunal: 

"Agravo de Instrumento nº 18917/CE 
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Relator: Juiz Castro Meira 

Turma: 01; Julgamento: 22.04.1999 

Publicação: 21.05.1999; Fonte: DJ, pág. 000567 

EMENTA:Agravo de instrumento. Execução fiscal. Penhora. Nomeação de bens. Cessão 

de direitos a TDA's. Indeferimento. 

- Dever do Magistrado zelar pela idoneidade dos bens oferecidos para garantir o Juízo em 

processo de execução. Ademais, a exigência do registro de TDA's advém do Decreto 978 

de 24.06.1992, instrumento de normatização da matéria, que embora no seu art. 11 

preveja a utilização de tais títulos para prestação de garantia e asseguração de execução 

em ações judiciais e administrativas, exige o registro dos respectivos direitos creditórios 

em sistema centralizado de liquidação e de custódia, a teor do que dispõem o parágrafo 

2º do art. 3º e o art. 10 do citado Decreto. 

- Hipótese que não cuida de título em espécie, mas, tão-só, de direitos creditórios a tais 

títulos, ajustando-se o caso ao inciso VIII, art. 11, da Lei 66.830/80, que vem em último 

lugar na ordem de preferência para o oferecimento de bens à penhora. 

- Títulos que, adquiridos mediante cessão de direitos, encontram-se sub judice, face à 

existência de ação de desapropriação em curso, revestindo-se, dessa forma, em mera 

expectativa de direito, sendo temerária a sua aceitação para a garantia do Juízo da 

Executória Fiscal. 

- Agravo improvido". 

Com essas considerações, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo a 

decisão vergastada, condenando, ainda, a agravante em multa de um por cento (1%) 

sobre o valor da causa, com base no art. 18 do CPC, com redação dada pela Lei nº 9.668, 

de 23.06.98, face à litigância de má-fé. 

É como voto. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 23.414- CE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Agravante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 

Agravados: PRESLA CONSTRUÇÕES LTDA. E OUTROS 

Advogados: DRS. SAMIA SOARES BULCãO DOMINGUES E OUTROS (AGRTE.) E HENRIQUE 

DAVI DE LIMA NETO E OUTRO (AGRDOS.) 

EMENTA: 

Agravo de instrumento. Ônus probatório. Inscrição do devedor em órgão de restrição de 
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crédito durante processo judicial. Impossibilidade. 

- Não se desincumbe do seu ônus probatório a parte que simplesmente alega a existência 

de vícios na relação contratual, sem o respaldo de uma mínima base probatória idônea à 

aferição de plano de sua efetiva ocorrência. 

- Com a discussão judicial do débito não pode ser efetivada a inscrição dos devedores em 

órgãos de restrição ao crédito, por ter tal medida a natureza de coação indireta para o 

pagamento da dívida, irreconciliável com a garantia de acesso ao Judiciário.  

ACÓRDÃO 

Vistos etc., decide o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, dar 

provimento, em parte, ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto anexos, 

que passam a integrar o presente julgamento. 

Recife, 17 de agosto de 2000 (data do julgamento). 

JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 

RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: CEF - Caixa Econômica Federal interpõe agravo de 

instrumento contra a decisão do MM. Juiz Federal da 4ª Vara no Ceará que, em ação 

cautelar proposta por Presla Construções Ltda. e outros contra a agravante, com o 

escopo de suspensão, mediante oferecimento de caução real consubstanciada em pedras 

preciosas, da exigibilidade dos débitos oriundos dos contratos de confissão de dívida 

celebrados entre os agravados e a agravante, com a permanência dos agravados na 

posse dos bens dados em garantia até a decisão final da ação principal e a abstenção da 

agravante de tomada de qualquer medida restritiva do crédito dos agravados, bem como 

a abstenção da agravante de efetuar qualquer débito nas contas correntes dos agravados 

ou de reter qualquer repasse de valores decorrentes de outras obras sob a 

responsabilidade dos agravados, deferiu a liminar pleiteada. 

A decisão recorrida suspendeu a cláusula de vencimento antecipado dos débitos 

assumidos nas renegociações contratuais celebradas entre a agravante e os agravados e 

a exigibilidade dos crédito bancários respectivos, determinando, ainda, à agravante que 

se abstivesse de inscrever o nome dos agravados em órgãos de restrição de créditos 

(CADIN, SERASA, SPC e ECI), em face da caução real prestada pelos agravados. 

Fundamenta-se a decisão agravada no entendimento de que a relevância dos 

argumentos expendidos pelos agravados na inicial cautelar (anatocismo, cumulação de 

comissão de permanência com correção monetária e nulidade de taxas bancárias 
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contratadas por adesão), por si só, seriam suficientes à caracterização da fumaça do bom 

direito, apesar de aquiescer com a necessidade de perícia contábil para a aferição da 

efetiva ocorrência das irregularidades apontadas. 

Deferi o pedido de efeito suspensivo do presente agravo às fls. 503/506, para sobrestar a 

eficácia da decisão agravada no concernente à suspensão da cláusula de vencimento 

antecipado dos débitos assumidos nas renegociações contratuais e à suspensão da 

exigibilidade dos créditos bancários, com exceção da determinação de abstenção da CEF 

de inscrição dos agravados em órgãos de restrição ao crédito.  

É o relatório. 

VOTO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Entendo que a simples alegação de 

existência de vícios na relação contratual instaurada entre a agravante e os agravados, 

sem a mínima base probatória idônea à aferição de plano de sua efetiva ocorrência, a 

qual está, como, inclusive reconhecido pelo próprio Órgão Julgador de 1º Grau, 

condicionada a perícia contábil a ser realizada no curso da lide, não é suficiente à 

caracterização da fumaça do bom direito necessária à concessão da liminar cautelar. 

Ademais, a medida liminar cautelar deferida implica na suspensão do curso normal da 

relação contratual anteriormente celebrada, impedindo a agravante de receber os créditos 

que lhe são devidos, os quais deveriam ser pagos em prestações pecuniárias mensais, 

com a previsão, no próprio instrumento contratual, de satisfação através de valores 

depositados nas contas dos agravados ou passíveis de recebimento por estes em virtude 

de contratos para realização de obras sob sua responsabilidade individualizados nos 

contratos de renegociação de dívida. 

Ressalte-se, ainda, que a decisão recorrida impede a agravante de executar judicialmente 

os agravados pelo valor do principal emprestado, que, no presente caso, trata-se de 

dívida incontroversa. 

Perceba-se, desse forma, que a caução real prestada e aceita pelo Juízo de 1º Grau 

constituir-se-á, na hipótese de improcedência da ação principal, como forma de 

cumprimento das obrigações estipuladas contratualmente, em dação em pagamento não 

aceita pelo credor (agravante), o que é vedado pela interpretação a contrário senso do art. 

995 do Código Civil, que possui como requisito imprescindível o consentimento do credor, 

sem o qual não se poderá compeli-lo a receber objeto diverso do convencionado, ainda 

que mais valioso. 
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Contudo, estando o débito em discussão judicial, acosto-me ao entendimento que não 

pode ser efetivada a inscrição dos devedores em órgãos de restrição ao crédito, por ter tal 

medida a natureza de coação indireta para o pagamento da dívida, irreconciliável com a 

garantia de acesso ao Judiciário, não merecendo reforma a decisão recorrida nesse 

aspecto.  

Ante o exposto, dou provimento, em parte, ao agravo de instrumento para reformar a 

decisão agravada no concernente à suspensão da cláusula de vencimento antecipado 

dos débitos assumidos nas renegociações contratuais e à suspensão da exigibilidade dos 

créditos bancários, com exceção da concernente à abstenção de inscrição dos nomes dos 

agravados em órgãos de restrição ao crédito. 

É como voto. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 24.423-CE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Agravante: CASA FREITAS COMÉRCIO LTDA.  

Agravada: FAZENDA NACIONAL 

Advogados: DRS. RÔMULO ALEXANDRE SOARES E OUTRO (AGRTE.) 

EMENTA: 

Administrativo. Importação. Valoração aduaneira. Método aplicável. 

- Para efeito de valoração aduaneira a que está submetida toda mercadoria importada, a 

utilização do método do valor da transação depende de prova do que houver sido 

declarado. 

- Adoção do valor de mercadorias similares à falta de atendimento à intimação para prova 

do valor da transação e de caracterização detalhada da mercadoria. 

ACÓRDÃO 

Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 

unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto 

anexos, que passam a integrar o presente julgamento. 

Recife, 28 de setembro de 2000 (data do julgamento). 

JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 

RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Casa Freitas Comércio Ltda. interpõe agravo de 
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instrumento contra a decisão do MM. Juiz Federal da 10ª Vara da Seção Judiciária do 

Estado do Ceará que, no mandado de segurança impetrado pela agravante contra ato do 

Ilmo. Sr. Inspetor de Alfândega do Porto de Fortaleza para suspender a exigibilidade do 

débito tributário decorrente de auto de infração lavrado por ocasião do controle do valor 

aduaneiro de importação por ela realizada, indeferiu a liminar pleiteada. 

Pressupondo reconhecida na decisão agravada a plausibilidade do seu direito, esmera-se 

a agravante em evidenciar a urgência da providência judicial em face da iminente ameaça 

de inscrição do seu nome na dívida ativa. 

Pedido de efeito suspensivo ativo indeferido - fls. 72/73. 

Com as contra-razões - fls. 77/79, vieram-me os autos conclusos. 

É o relatório. 

VOTO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): A denegação da liminar fundamentou-se 

na ausência do perigo da demora, mas não se pode interpretar como um indicativo da 

aparência do bom direito da agravante, e sim que o exame deste último requisito restou 

prejudicado pela simples descaracterização da situação emergencial. 

Por mais contundentes que sejam os argumentos do agravo no sentido de evidenciar o 

perigo da demora, não poderia esta eg. Turma, por tratar-se de pedido em liminar 

substitutiva, descurar quanto ao exame da plausibilidade da pretensão formulada. O 

Acordo de Valoração Aduaneira, implementado pelo Decreto nº 2.498/98, dispõe que toda 

mercadoria importada encontra-se sujeita ao controle do seu valor aduaneiro, tomando-se 

como parâmetro, em regra, o valor da transação, admitindo-se, entretanto, a utilização de 

outro método, desde que insuficientes os subsídios disponíveis para aceitação daquele 

valor (art. 8º do Decreto nº 2.498/98). 

Da leitura do auto de infração, verifica-se que a insubmissão das mercadorias importadas 

pela agravante ao 1º método de valoração aduaneira (valor da transação) teve por motivo 

determinante o fato de não terem sido apresentados todos os documentos requisitados 

através da intimação, necessários à prova de que o valor declarado correspondia 

efetivamente ao valor da transação - fls. 44 e 57/61. 

Por outro lado, a ausência de documentação idônea à caracterização detalhada da 

mercadoria importada levou a autoridade fiscalizadora a afastar o 2º método de valoração 

aduaneira (valor de mercadorias idênticas), acarretando a utilização do 3.º método (valor 

de mercadorias similares), com aplicação de sistemática de pesquisa de menor valor nos 
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sistemas Lince e Siscomex. 

Por isso, nego provimento ao agravo de instrumento. 

É como voto. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 26.674-PE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Agravantes: FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE JUDÔ E OUTRO 

Agravada: UNIÃO FEDERAL 

Advogada: DRA. MELISSA PEREIRA GUARÁ (AGRTES.) 

EMENTA: 

Processual Civil. Máquinas de "bingo". Ameaça de apreensão. Mandado de segurança. 

Liminar indeferida. Agravo de instrumento. 

- Ausência de prova da renovação para funcionamento do "bingo". Indeferimento liminar 

mantido. 

- Alegação de desobediência ao devido processo legal. Matéria nova, não integrante dos 

fundamentos da impetração. 

ACÓRDÃO 

Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 

unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto 

anexos, que passam a integrar o presente julgamento. 

Recife, 17 de agosto de 2000 (data do julgamento). 

JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 

RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Federação Pernambucana de Judô e outro 

interpõem agravo de instrumento contra a decisão da MMa. Juíza Federal da 12.ª Vara da 

Seção Judiciária de Pernambuco que, no mandado de segurança impetrado pelos 

agravantes contra ato do Ilmo. Sr. Superintendente da Polícia Federal no Estado de 

Pernambuco, com o escopo de impedir a autoridade impetrada de determinar a 

apreensão e/ou o desligamento de máquinas de vídeo bingo instaladas nos 

estabelecimento explorados pelos agravantes, em face da não revogação da norma 

regulamentar que serve de supedâneo à atividade autorizada pelo Poder Público por eles 

exercida, indeferiu o pleito liminar formulado. 
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Indeferi o pedido liminar às fls. 44/46, ante a ausência da relevância da fundamentação 

dos agravantes.  

A União apresentou resposta ao recurso. 

É o relatório. 

VOTO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): O presente agravo de instrumento fulcra-se 

em duas alegações: a não revogação da norma regulamentar autorizadora da atividade 

exercida pelos agravantes; a necessidade de observância pelo Poder Público do devido 

processo legal e do direito à ampla defesa anteriormente à apreensão das máquinas de 

vídeo bingo. 

No que pertine à segunda alegação, reitero o exposto no indeferimento do pedido de 

efeito suspensivo, tendo em vista que o mesmo não integra a causa de pedir do mandado 

de segurança manejado em 1º Grau, sendo defesa a inovação desta em sede recursal, 

razão pela qual impõe-se o seu não conhecimento. 

Quanto à outra alegação, verifica-se que a decisão agravada trouxe entre as razões de 

seu caráter indeferitório o fundamento fático da não pré-constituição pelos agravantes da 

prova da regularidade de seu funcionamento, uma vez que o art. 84 do Decreto nº 

2.574/98 determina que a autorização para funcionamento do bingo permanente valerá 

por um período de até doze meses e a documentação acostada pelos próprios agravantes 

ao mandado de segurança comprova a expiração do prazo da autorização, configurando, 

assim, a ausência de um elemento essencial à concessão da liminar. 

Entendo que os agravantes não se desincumbiram do seu ônus probatório recursal 

relativamente à desconstituição do fundamento fático da decisão recorrida (irregularidade 

da autorização para funcionamento dos bingos por eles mantidos), razão suficiente para 

manter o pronunciamento recorrido inalterado. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 29.089-CE 

Relator: O SR. JUIZ LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA 
Agravante: MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE 

Agravada: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 

Advogados: DRS. HÉLIO WINSTON BARRETO LEITÃO E OUTROS (AGRTE.) 

EMENTA: 
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Processual Civil. Liminar para impedir bloqueio de quotas do Fundo de Participação dos 

Municípios e do ICMS. Cabimento.  

- A Caixa Econômica Federal não é estruturada em forma de autarquia, mas de empresa 

pública. Assim sendo, não a beneficiaria a norma contida na EC nº 3, não sendo lícito a 

essa pessoa jurídica de Direito Privado reter recursos destinados a pessoa de Direito 

Público para satisfação de seus créditos. 

- Agravo provido. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que figuram como partes as acima 

identificadas, decide a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 

unanimidade, dar provimento ao agravo de instrumento, 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, 19 de setembro de 2000 (data do julgamento). 

JUIZ LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA - Relator 

RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA: O Município de Acaraú interpôs 

agravo de instrumento contra decisão que denegou pedido de tutela antecipada para 

determinar a abstenção, pela Caixa Econômica Federal, de qualquer ato que visasse ao 

bloqueio dos créditos que se fizessem nas contas bancárias do agravante provenientes 

das quotas do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) ou do Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), abstendo-se, ainda, de praticar qualquer 

ato que vise ao registro de restrição financeira quanto ao nome e/ou crédito do agravante, 

até o julgamento final da demanda.  

Alega, em síntese, que tais bloqueios são ilegítimos até que haja decisão de mérito a 

respeito.  

Efeito suspensivo negado (fls. 97). 

Regularmente intimado, o recorrido apresentou contra-razões.  

É o relatório. 

VOTO 

O SENHOR JUIZ LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA (Relator): O pedido do recorrente 
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concerne à reforma de decisão que negou antecipação de tutela para impedir o bloqueio 

das quotas do FPM e do ICMS, bem como para determinar a abstenção, pela CEF, de 

iniciar qualquer procedimento de retenção ou bloqueio do FPM e/ou ICMS que lhe sejam 

destinados, abstendo-se, ainda, de praticar qualquer ato que vise ao registro de restrição 

financeira quanto ao nome e/ou crédito do agravante, até o julgamento final da demanda. 

Observo ser digno de acolhimento o pleito do agravante. 

Com efeito, a Emenda Constitucional nº 3 condicionou o repasse de recursos aos 

Municípios ao pagamento dos créditos que com estes tivessem a União e suas 

autarquias.  

Ora, é sabido que a Caixa Econômica Federal não é estruturada em forma de autarquia, 

mas de empresa pública. Assim sendo, não a beneficiaria a norma contida na EC nº 3, 

não sendo lícito a essa pessoa de Direito Privado reter recursos destinados a pessoa de 

Direito Público para satisfação de seus créditos. 

Ademais, dita retenção, como ato de cobrança que é, não se legitima quando o crédito 

está sendo discutido judicialmente. Enquanto não for definido o quantum debeatur pelo 

Judiciário não se abrirão ao credor os meios de haver os créditos de que é titular. 

O colendo STJ vem se pronunciando no sentido de proteger os recursos destinados aos 

Municípios, consoante o acórdão a seguir transcrito: 

"Processual Civil. Medida cautelar para atribuir efeito suspensivo a recurso especial 

interposto. Retenção do Fundo de Participação dos Municípios. Prejudicialidade. 

Existência dos pressupostos do fumus boni juris e do periculum in mora. 

1. Medida cautelar intentada com objetivo de atribuir efeito suspensivo ao recurso 

especial interposto no Tribunal a quo e debate desenvolvido no curso da presente ação 

acerca do prejuízo que advirá com a retenção do Fundo de Participação dos Municípios - 

FPM. 

2. O poder geral de cautela há que ser entendido com uma amplitude compatível com a 

sua finalidade primeira, que é a de assegurar a perfeita eficácia da função jurisdicional. 

Insere-se, aí, sem dúvida, a garantia da efetividade da decisão a ser proferida. A adoção 

de medidas cautelares (inclusive as liminares inaudita altera pars) é crucial para o próprio 

exercício da função jurisdicional, que não deve encontrar óbices, salvo no ordenamento 

jurídico. 

3. O provimento cautelar tem pressupostos específicos para sua concessão. São eles: o 

risco de ineficácia do provimento principal e a plausibilidade do direito alegado (periculum 

in mora e fumus boni juris), que, presentes, determinam a necessidade da tutela cautelar 
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e a inexorabilidade de sua concessão, para que se protejam aqueles bens ou direitos de 

modo a se garantir a produção de efeitos concretos do provimento jurisdicional principal.  

4. Em casos tais, pode ocorrer dano grave à parte, no período de tempo que mediar o 

julgamento no tribunal a quo e a decisão do recurso especial, dano de tal ordem que o 

eventual resultado favorável, ao final do processo, quando da decisão do recurso 

especial, tenha pouca ou nenhuma relevância.  

5. Presentes nos autos documentos que, a priori, atestam o bloqueio de parcelas do FPM, 

o que vai de encontro ao art. 160 da CF/88, em combinação com a EC nº 3/93, sem que 

se tenha, definitivamente, decisão judicial a respeito. A retenção de parcelas do FPM 

causará prejuízos irreparáveis ao Município requerente, cujas dificuldades, 

hodiernamente, são enormes para sua manutenção, vito que enfrentará problemas de 

ordem social, política e econômica, ante os seus servidores e perante a sua população, 

que necessita de obras em andamento e vindouras". (MC 2410/PR (2000/0007933-2), 

publicado no DJ em 15.05.2000, p. 130). 

Com essas considerações, dou provimento ao presente agravo para determinar que o 

recorrido abstenha-se de praticar qualquer ato que vise a bloquear os créditos que se 

façam nas contas da agravante, provenientes das quotas do FPM e ICMS, bem como se 

abstenha de incluir qualquer restrição financeira contra a mesma até julgamento final da 

ação. 

É o voto. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 29.310-PB 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ BAPTISTA DE ALMEIDA FILHO 
Agravante: LEDA MENDES PINHEIRO (INCAPAZ) 

Assistente: HUMBERTO ALEXANDRINO PINHEIRO 

Agravada: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB 

Advogados: DRS. WILLEMBERG DE ANDRADE SOUZA (AGRTE.) E ANAHID DER 

GARABEDIAN E OUTRO (AGRDA.) 

EMENTA: 

Constitucional. Administrativo. Perda de prazo de pré-matrícula. Força maior. Liminar 

substitutiva em agravo de instrumento. Segurança denegada sem ressalvar o efeito da 

liminar substitutiva da instância superior. Questão de ordem. Ratificação dos efeitos da 

liminar substitutiva até o trânsito em julgado da sentença de 1º grau. 

ACÓRDÃO 
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Vistos etc., decide a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 

maioria, acolher a questão de ordem e dar provimento ao agravo, nos termos do voto e 

notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 

julgado. 

Recife, 17 de outubro de 2000 (data do julgamento). 

JUIZ JOSÉ BAPTISTA DE ALMEIDA FILHO - Relator 

RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ BAPTISTA DE ALMEIDA FILHO: Cuida-se de agravo de 

instrumento manejado por Leda Mendes Pinheiro, menor assistida por seu genitor 

Humberto Alexandrino Pinheiro, para reformar a decisão interlocutória do MM. Juiz da 2ª 

Vara Federal da Paraíba, que indeferiu liminar em sede de mandado de segurança, para 

determinar matrícula prévia da agravante na Universidade Federal da Paraíba - UFPB. 

A agravante alega, em síntese, ter obtido aprovação no exame seletivo de vestibular ano 

2000 da UFPB, sustentando que ficou impossibilitada de efetivar a pré-matrícula - dias 08 

a 18 de fevereiro de 2000 - porque foi acometida de doença que a obrigou a permanecer 

em repouso absoluto e impossibilitou seu deslocamento da cidade do Crato-CE, onde se 

encontrava enferma, até a Capital da Paraíba, onde deveria estar naquela data para 

realizar a matrícula. 

O MM. juiz da 2ª Vara indeferiu a liminar, considerando ausente o fumus boni juris, às fls. 

45. 

Informações da impetrada às fls. 37/41. 

O MM. juiz ad quem, Geraldo Apoliano, então relator, concedeu a liminar substitutiva 

requerida por considerar que não se podia exigir a presença da impetrante no ato da 

matrícula (por conta da doença) e porque nem todas as pessoas têm procurador que se 

desloque do Ceará para a capital da Paraíba, às fls. 59. 

Informações do MM. juiz a quo , fls. 63/66. 

Na contraminuta, a UFPB alega que agiu conforme os princípios administrativos do art. 37 

da CF e as regras do Edital 01/2000-PRG/COPERVE, pugnando pelo improvimento. 

A sentença monocrática denegou a segurança pleiteada à míngua de violação de direito 

líquido e certo, sem ressalvar os efeitos da liminar do agravo ora em julgamento, às 

fls.73/76. 

É o relatório. 

VOTO I - QUESTÃO DE ORDEM 
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O SENHOR JUIZ JOSÉ BAPTISTA DE ALMEIDA FILHO (Relator): No presente mandado 

de segurança o Juízo do 1º grau indeferiu a liminar para a matrícula da impetrante na 

entidade impetrada. A impetrante agravou de instrumento e o MM. Juiz, então relator, 

concedeu o efeito suspensivo mediante liminar substitutiva, pela qual a impetrante veio a 

ser matriculada na universidade impetrada. 

Entrementes, o MM. Juiz de 1º grau sentenciou, negando a segurança, sem ressalvar a 

eficácia da liminar substitutiva concedida no 2º grau de jurisdição. 

Se o Juiz de 1º grau houvesse concedido a segurança em sintonia com a liminar obtida 

pela impetrante no 2º grau, não há dúvida de que o presente agravo de instrumento 

restaria prejudicado. Mas, ao contrário, S. Exa. denegou a segurança, criando uma 

situação contraditória para as partes no processo, aparentemente, invertendo a hierarquia 

jurisdicional. 

A questão de ordem que submeto a esta e. 4º Turma é se, em tais casos, deva prevalecer 

a decisão do 1º grau, julgando-se prejudicado o recurso de agravo ajuizado no 2º grau, ou 

se deva entender, apesar de não ressalvado no decisium inferior, a subsistência da 

decisão interlocutória proferida no agravo pelo relator, até o trânsito em julgado da 

decisão inferior. 

VOTO  pelo acolhimento desta última hipótese e submeto a questão à e. Turma. 

VOTO - MÉRITO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ BAPTISTA DE ALMEIDA FILHO (Relator): Em situação normal, a 

perda do prazo de matrícula prévia acarreta a desclassificação do candidato concorrente 

à vaga, conforme o art. 26, § 2º, do Edital 001/2000 -PRG/COPERVE: 

"A matrícula prévia é obrigatória, qualquer que tenha sido a opção de curso em que o 

candidato tenha obtido classificação, sob pena de perda do direito aos resultados dessa 

classificação, no processo seletivo Seriado". 

A situação da agravante, contudo, é excepcional. 

Com efeito, de acordo com o atestado médico acostado aos autos (às fls. 24) subscrito 

pelo facultativo do Hospital Regional do Crato/CE, a agravante, à época da matrícula, 

deveria permanecer em repouso absoluto, por um período de dez dias. 

Caracterizada, assim, a força maior impeditiva do comparecimento à obrigação pela 

agravante. 

Não a ilide a faculdade de constituir procurador, pois também não é razoável tal exigência 

a quem nas circunstâncias do caso, face à enfermidade e a distância entre as duas 
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localidades (uma no Ceará, outra na Paraíba), dispor de procurador para efetivar o ato. 

Na aplicação da lei, deve o magistrado atentar para os fins sociais e as exigências do 

bem comum, nos termos do art. 5º da LICC - DL 4.657/42. 

Assim, o julgador deve analisar as circunstâncias passadas e futuras, no caso concreto, 

não ficando aguilhoado aos aspectos técnicos da lei em abstrato, pois a lei existe para 

servir ao homem, promover a justiça na sociedade e servir ao bem-comum. 

Sendo a educação direito de todos e dever do Estado, o ideal seria que o acesso à 

Universidade se desse mediante a mera conclusão do segundo grau, como ocorre a este, 

com a simples conclusão do primeiro. Contudo, em face do desequilíbrio entre a reduzida 

oferta de vagas nos cursos superiores e a enorme demanda de estudantes Interessados 

naquelas, justifica o processo seletivo de acesso à Universidade. 

Não vislumbro fazer justiça, neste caso concreto, com a mera aplicação da norma 

regimental, implicando na desclassificação da apelante, impedindo-a de acesso à 

Universidade, por ausência plenamente justificável. 

De fato, o abrandamento da sanção regimental pela perda do aludido prazo se impõe, 

posto que a falta da apelante é justificável, havendo, inclusive, precedente neste TRF da 

5ª Região: 

"EMENTA:Ensino superior. Pré-matrícula. Perda de prazo. Motivo impediente. 

Comprovação. 

A aprovação em concurso vestibular assegura ao candidato o direito de ingresso na 

Universidade, desde que atendidas as exigências regulamentares.  

Estando a impetrante internada em estabelecimento hospitalar, conforme prova 

documental, não poderia comparecer à instituição para efetivar a matrícula prévia, no 

exíguo prazo previsto no edital. 

Segurança concedida.  

ACÓRDÃO : Primeira Turma, TRF, unanimidade. 

Relator: Juiz Ridalvo Costa". 

No mesmo sentido é o voto do ilustre Min. Gueiros Leite: 

"A pré-matrícula, destinada a triagem preparatória do ato definitivo, é geral para todos os 

candidatos aprovados no vestibular da unidade de ensino e da conveniência desta. Ao 

critério adere o estudante ao inscrever-se no concurso, tomando conhecimento dos seus 

termos no edital e pelo manual do candidato. 

A perda do prazo sem justificativa séria autoriza a negativa de matrícula. Aplica-se, 

contudo, o critério do "fato consumado", que sobreveio por ordem judicial provisória, 
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depois tornada definitiva, e criou situação jurídica favorável ao candidato" (AMS 

89952/PB, DJ 31.05.82). 

A aprovação no concurso vestibular de Psicologia da UFPB assegura à agravante o 

direito líquido e certo de ingresso na referida Universidade, atendidas as exigências 

legais, direito este que não deve ser preterido pela involuntária perda de prazo em virtude 

de força maior, motivo sério e relevante como justificativa à ausência na data aprazada 

para a pré-matrícula. 

Diante destas considerações, dou provimento ao agravo de instrumento para garantir o 

direito de matrícula da agravante no Curso de Psicologia da agravada , ratificando a 

liminar substitutiva até o trânsito em julgado da sentença de mérito. 

É como voto. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 30.177-PE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ BAPTISTA DE ALMEIDA FILHO 
Agravante: BANCO CENTRAL DO BRASIL 

Agravada: COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE 

PERNAMBUCO 

Advogados: DRS. WAGNER TENÓRIO FONTES E OUTROS (AGRTE.) E SÍLVIO PESSOA 

JÚNIOR E OUTROS (AGRDA.) 

EMENTA: 

Constitucional. CPI estadual. Quebra de sigilo bancário. Competência reconhecida por 

ordem judicial. CF, art. 58, § 3º. Lei 4.595/64. CEP, art. 28, § 4º. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a 

Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar 

provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório, do voto do Juiz Relator e 

das notas taquigráficas constantes dos autos, que passam a integrar o presente julgado. 

Recife, 3 de outubro de 2000 (data do julgamento). 

JUIZ JOSÉ BAPTISTA DE ALMEIDA FILHO - Relator 

RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ BAPTISTA DE ALMEIDA FILHO: O Banco Central do Brasil 

interpôs o presente agravo de instrumento contra decisão do MM. Juiz Federal da 1ª Vara 

da Seção Judiciária de Pernambuco que, em sede de mandado de segurança, concedeu 
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a medida liminar postulada pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembléia 

Legislativa de Pernambuco, determinando ao Procurador Regional do BACEN em Recife 

o atendimento à determinação daquela CPI, de quebra de sigilo bancário das pessoas 

relacionadas no writ, bem como a quaisquer outras da mesma espécie que lhe forem por 

ela diretamente dirigidas.  

O agravante, observando que a regra estabelecida pela Constituição do Estado de 

Pernambuco, no seu art. 28, §§ 3º e 4º, não pode ser interpretada de forma a causar 

absoluto dissenso com as regras de competência legislativa privativa da União fixadas 

pelos arts. 22 e 192 da CF e considerando os arts. 38 da Lei nº 4.595/64 e 25 da CF, 

concluiu que as constituições estaduais não podem conferir às comissões parlamentares 

de inquérito estaduais poderes inerentes à quebra do sigilo bancário, o qual é 

reconhecido apenas às comissões parlamentares constituídas no âmbito do Congresso 

Nacional. 

Distribuído o presente feito, o MM. Juiz Relator, então processante, atribuiu efeito 

suspensivo à decisão agravada.  

Não houve contraminuta. 

É o relatório. 

VOTO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ BAPTISTA DE ALMEIDA FILHO (Relator): Tanto a Constituição 

Federal (art. 58, § 3º), quanto a Constituição Estadual do Estado de Pernambuco (art. 28, 

§ 4º), outorgam às Comissões Parlamentares de Inquérito instauradas pelos seus 

respectivos Legislativos "poderes de investigação próprios das autoridades judiciais". 

Mas que "poderes de investigação" são esses? 

Aventam alguns que são os poderes de instrução. 

Mas a instrução dos processos judiciais, diferentemente dos inquéritos parlamentares, é 

desenvolvida, bilateral e contraditoriamente, pelas partes, sendo apenas presidida pelo 

juiz, cujo poder se limita a deferir, ou indeferir, a produção das provas requeridas e, 

eventualmente, determinar diligências necessárias ao esclarecimento da própria prova ou 

das alegações produzidas pelas partes. 

Destarte, a instrução judicial constitui menos um poder do que um dever dos magistrados. 

Ao contrário, é da natureza do inquérito, seja administrativo, seja legislativo, o 

procedimento inquisitorial, desenvolvido, qual se recomenda, unilateral e reservadamente, 

isto é, sem estrépito de juízo, a fim de não prejudicar a investigação preliminar da 
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materialidade do fato e da sua autoria e, também, de não expor a honra das pessoas 

envolvidas. 

Se a única investigação "própria das autoridades judiciais" é a investigação da verdade 

dentro das provas e das alegações das partes no processo, e se assim não procedem as 

comissões parlamentares de inquérito, então, volta-se à pergunta inicial: - que "poderes 

de investigação" são esses? 

Diz-se que a Constituição não tem palavras inúteis e, se há erro, deve ser de 

interpretação. 

Os estudiosos, dentre os quais destaco Luís Roberto Barroso, fundado no magistério de 

Fábio Konder Comparato e Fulvio Fenucci, associam tais "poderes de investigação" à 

aptidão para determinar a produção de provas, buscando as suas matrizes no Direito 

Comparado, sobretudo no italiano, no espanhol, no português e no norte-americano, a 

salientar que, em nenhum, aqueles poderes extrapolam as garantias constitucionais de 

pessoas físicas e jurídicas. 

Enfatiza o autor referido que "na Espanha, prevalece inconteste o entendimento de que a 

possibilidade de convocação de pessoas, sob pena de crime de desobediência, é o ponto 

extremo da atuação das comissões de investigação". 

Assim, circunscrever-se-iam tais poderes aos atos de tomar depoimentos; proceder 

acareações; determinar a realização de perícias e vistorias; efetivar inspeções e requisitar 

documentos. 

Prisão - por exemplo - só em flagrante delito, como - de resto - encontra-se, legalmente, 

autorizado a fazer qualquer do povo. 

Data venia, interpretar tão restritivamente a cláusula em comento implica em retroceder 

às Cartas Políticas anteriores, onde a cláusula não era prevista, e tornar inútil a sua 

inscrição no texto, quer da Constituição Federal de 1988, quer da Carta Política Estadual 

de 1989, posto que para a prática daqueles atos instrutórios mencionados seria a cláusula 

constitucional prescindível. 

A inútil cláusula funcionaria como se o legislador constituinte, ao invés de outorgar à CPI 

"poderes" "de autoridade judicial", houvesse outorgado "poderes de "autoridade policial 

(grifei), dado que qualquer delegado-de-polícia colhe aquelas provas sem necessitar de 

expressa autorização constitucional. 

Aliás, Juiz não investiga, decide; Comissão Parlamentar de Inquérito não decide, 

investiga; logo, a interpretação lógica que se impõe é que, para investigar, a CPI esteja 

investida dos poderes que, para decidir, sejam próprios do Juiz. 
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Conseqüentemente, se o Juiz pode determinar a quebra do sigilo bancário de pessoa 

física ou jurídica, desde que o faça fundamentadamente (art. 93 IX, da CF), a Comissão 

Parlamentar de Inquérito também o pode, desde que, igualmente ao Juiz, fundamente o 

seu ato, pois é da fundamentação que eventual prejudicado poderá recorrer, 

arrazoadamente, ao próprio Judiciário, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF. 

Mutatis mutandis, neste sentido já decidiu o Supremo Tribuna! Federal: 

"Por ausência de fundamentação, o Tribunal deferiu mandado de segurança impetrado 

contra ato do Presidente da CPI do narcotráfico, que determinara a quebra de sigilo 

bancário, fiscal e telefônico do impetrante. Considerou-se que a CPI, ao exercer a 

competência investigatória prevista no art. 58, § 3º, da CF, está sujeita às mesmas 

limitações constitucionais que incidem sobre as autoridades judiciárias, devendo, desta 

forma, fundamentar as suas decisões. (MS 23.619-DF, Rel. Min. Octavio Gallotti, 

04.05.2000)". 

Os poderes jurisdicionais anômalos de que são investidas a Comissão Parlamentar de 

Inquérito federal e a sua congênere estadual só diferem na medida em que diferem as 

suas respectivas competências, posto que devem ser exercidos nos limites da 

investigação afeta ao mister de cada uma. 

A adução de que não compete à CPI estadual quebrar o sigilo bancário por ser da União 

a competência para legislar sobre o sistema financeiro não deve subsistir, pois não resiste 

à análise de que a CPI estadual, ao determinar a quebra do sigilo, não está a legislar 

sobre o sistema financeiro, mas a aplicar o direito federal, tal qual o faz ao aplicar o direito 

processual, cuja legitimidade o agravante não põe em dúvida. 

Outrossim, a inserção da cláusula do art. 58, § 3º, da CF, no art. 28, § 4º, da CEP, seguiu 

os conformes do art. 25 da Constituição Federal, sendo consentâneo com a forma 

federativa do Estado Brasileiro, de modo que, a contrario sensu, poder-se-ia cogitar de 

inconstitucionalidade se a cláusula federal não tivesse sido agasalhada na Carta Política 

estadual. 

Não cabendo à autarquia federal agravante a defesa dos particulares envolvidos na 

investigação da CPI agravada, cuja quebra do sigilo bancário é objeto deste agravo de 

instrumento e no mandado de segurança originário impetrado pela agravada, carece o 

Banco Central, ora agravante, de legitimidade para discutir a futura licitude, ou não, de tal 

prova, que será, ou não, utilizada contra terceiros pelo Ministério Público. 

Só tem medo da verdade quem tem algo inconfessável a ocultar, pois como apregoa a 

sabedoria popular, "quem não deve não teme" e, ao contrário, as pessoas estimam 
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divulgar as coisas das quais se orgulham. 

O temor da agravante, pois, é infundado. 

Quantum satis fundamentado, o expediente epistolar pelo qual o Presidente da CPI dos 

Combustíveis comunica ao agravante a deliberação da agravada "de quebrar o sigilo 

bancário de envolvidos no esquema de sonegação", solicitando a remessa dos 

respectivos extratos de movimentação das contas bancárias, ao contrário do que alegado, 

não infringe, mas respalda-se nos §§ 3º e 4º do art. 38 da Lei nº 4.595/64. 

Além do fumus boni iuris arrazoado pela agravada no writ impetrado contra o agravante 

junto ao juízo inferior, evidencia-se o periculum in mora no fato da CPI, federal ou 

estadual, ter a sua duração limitada a prazos certos (art. 58, § 3º, da CF e art. 28, § 4º, da 

CEP) e oxalá tal medida, impetrada pela ora Agravada em maio p. passado, ainda tenha 

alguma utilidade para a investigação da Comissão.  

Diante destas razões, voto pelo improvimento do agravo de instrumento a fim de restaurar 

os efeitos da decisão agravada. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 30.414-CE 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Agravantes: FEDERAÇÃO CEARENSE DE TÊNIS DE MESA E OUTROS 

Agravada: UNIÃO FEDERAL 

Advogados: DRS. ANTÔNIO JURANDY PORTO ROSA E OUTROS (AGRTES.) 

EMENTA: 

Constitucional. Agravo de instrumento. Desporto. Bingo. Lei nº 9.615/98. Decreto nº 

2.574/98. Regulamentação. Ausência de extrapolação à previsão legal. Violação ao 

princípio da isonomia. Inocorrência. Agravo regimental. Manutenção da decisão agravada.  

- Lei nº 9.615/98 que, ao tratar dos desportos, estabelecera normas gerais atinentes à 

realização e funcionamento de bingo, permanente e eventual, cuja regulamentação 

adveio através do Decreto nº 2.574/98. 

- ln casu, não há que se falar em extrapolação do referido decreto aos limites fixados na 

lei, uma vez que ao mesmo coube regulamentá-la no fiel cumprimento da sua função. 

- Inocorrência de violação ao principio constitucional da isonomia, haja vista que o 

tratamento oferecido às modalidades de bingo existentes, observando-se suas diferenças 

intrínsecas in especie, não pressupõe a aplicação das mesmas disposições in genere. 

- Agravo regimental improvido. 
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ACÓRDÃO 

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 

Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade 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, 29 de agosto de 2000 (data do julgamento). 

JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator 

RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Cuida-se de agravo regimental interposto pela 

Federação Cearense de Tênis de Mesa e outros contra decisão de minha lavra, na qual 

atribuí efeito suspensivo a despacho monocrático que antecipara tutela, em favor dos ora 

agravantes, a fim de afastar a incidência dos incisos I, II, III do art. 105 do Decreto nº 

2.574/98, no tocante à modalidade de bingo eventual. Assim posicionei-me ao reconhecer 

que o disciplinamento ofertado pelo combatido decreto não acarretou ofensa ao princípio 

da hierarquia das leis. lrresignados com a decisão proferida, os agravantes pleiteiam 

regimentalmente a sua reforma. Alegam, após minucioso cotejo entre as modalidades de 

bingo disciplinadas pela Lei nº 9.615/98, in casu, bingos permanente e eventual, que o 

disciplinamento ofertado a ambos, observando-se as diferenças entre eles, não poderia 

ser o mesmo, haja vista que, no tocante ao bingo eventual, os riscos oferecidos à 

iniciativa privada são quantitativamente maiores que em relação ao bingo permanente. 

Asseveram, outrossim, que o referido decreto conflito com os princípios da razoabilidade 

e da isonomia, pois busca tratar semelhantemente situações díspares in esencia. 

É o relatório. 

VOTO 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA(Relator): Cuida-se de agravo regimental 

interposto pela Federação Cearense de Tênis de Mesa e outros contra decisão de minha 

lavra, na qual atribuí efeito suspensivo a despacho monocrático que antecipara tutela, em 

favor dos ora agravantes, a fim de afastar a incidência dos incisos I, II e III do art. 105 do 

Decreto nº 2.574/98, no tocante à modalidade de bingo eventual. Assim posicionei-me ao 

reconhecer que o disciplinamento ofertado pelo combatido decreto não acarretou ofensa 

ao princípio da hierarquia das leis. 

Irresignados com a decisão proferida, os agravantes pleiteiam regimentalmente a sua 
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reforma. Alegam, após minucioso cotejo entre as modalidades de bingo disciplinadas pela 

Lei nº 9.615/98, in casu, bingos permanente e eventual, que o disciplinamento ofertado a 

ambos, observando-se as diferenças entre eles, não poderia ser o mesmo, haja vista que, 

no tocante ao bingo eventual, os riscos oferecidos à iniciativa privada são 

quantitativamente maiores que em relação ao bingo permanente. Asseveram, outrossim, 

que o referido decreto conflita com os princípios da razoabilidade e da isonomia, pois 

busca tratar semelhantemente situações díspares in esencia. 

A decisão agravada assim se houve, in verbis: 

"Rh. 

Não se identificando, ao menos prima facie, hipótese que autorize negar-se seguimento 

ao presente recurso (art. 557, CPC), o recebo. Os agravantes objetivam atribuir-se efeito 

suspensivo a decisão da lavra do MM. Juiz Dr. Jorge Luis Girão Barreto, da 2ª Vara/CE, 

que, na Ação Ordinária 2000.81.009800-7, concedeu o pedido de antecipação da tutela 

para afastar a incidência dos incisos I, II e III do art. 105 do Decreto 2.574/98, para 

modalidade de bingo eventual. Alegam os agravantes inexistir fundamento legal, 

doutrinário ou jurisprudencial que venha amparar as pretensões da agravada, em face da 

ausência dos pressupostos necessários à antecipação da tutela jurisdicional, alegando 

que o Decreto 2.574/98 que disciplinou a Lei 9.615/98 não afastou a destinação dos 

recursos arrecadados em cada sorteio, limitando-se, tão-somente, a explicitar o modo e 

execução da mencionada Lei, sem restringi-la ou ampliá-la. Requerida a concessão do 

efeito suspensivo, cumpre analisar a presença de seus requisitos autorizadores. Na 

hipótese, importa observar, prima facie, assistir razão aos agravantes, tendo em vista que, 

da leitura do art. 105 e incisos do Decreto 2.574/98, constata-se não haver abuso do 

poder regulamentar, em face do referido artigo, como bem observaram os agravantes, 

explicitar, apenas, a destinação dos recursos arrecadados em cada sorteio, não havendo, 

assim, ofensa ao princípio da hierarquia das leis e existindo, por outro lado, indiscutível 

prejuízo à União Federal. Assim sendo, não identifico, ao menos prima facie, a 

exorbitância do referido Decreto. Tais observações as faço para, identificando o fumus 

boni juris e o periculum in mora necessários à concessão do efeito suspensivo requerido, 

o conceder. Dê-se ciência de todo o teor deste despacho ao Excelentíssimo Juiz de 

primeiro grau, oficiando-lhe, inclusive, para informar, no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do art. 257, I, do CPC. Intime-se a agravada, para que a mesma apresente a sua 

resposta ao agravo, no prazo de 10 (dez) dias, facultando-lhe juntar cópias das peças que 

entender convenientes. Cumpra-se. P.I. Recife, 30 de junho de 2000.  
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Petrucio Ferreira  

Juiz Relator". 

Compulsando a petição regimental dos agravantes, é de observar-se, inicialmente, que 

sua irresignação prende-se às diferenças operacionais entre as modalidades de bingo 

permanente e eventual, salientando-se que, em relação ao segundo, a lei teria impingido 

à iniciativa privada inúmeros prejuízos, quer no tocante à montagem da estrutura 

necessária ao seu funcionamento, às responsabilidades com a seguridade social, à 

divulgação do evento em si, à premiação e, finalmente, à recompensa final. 

Cumpre observar, prima facie, que as atividades voltadas para a iniciativa privada cingem-

se a dois corolários básicos, a saber, a expectativa do lucro - finalidade de qualquer 

empreendimento privado - e o risco que a atividade a ser implementada oferece. Quanto 

ao primeiro, é óbvio, não há investimento em qualquer área dos setores produtivos que 

não vise ao lucro, pois, do contrário, tratar-se-ia de atividade pública ou definitivamente de 

caráter social desprovida de fins lucrativos. Quanto ao segundo, o risco amalgama-se à 

capacidade de investimento do interessado, pois o aporte de recursos, quer próprios quer 

de terceiros, dependerá da capacidade do investidor à implementação e desenvolvimento 

do negócio. 

Ora, tais observações faço para destacar aqui o cerne da discussão provocada neste 

agravo regimental. Estão os agravantes a dizer que, cotejados os bingos permanente e 

eventual, este último, nos termos em que restou disciplinado pelo Decreto nº 2.574/98, 

oferece mais riscos - e possíveis prejuízos - que, conforme alegam, o distanciam e muito 

das condições - aparentemente mais favoráveis - aplicadas ao bingo permanente. 

Não há como vislumbrar em tal discussão situações diferentes que ofereçam de um lado 

mais riscos, e, doutro, menos. Caberá, sim, ao investidor, em razão das suas 

potencialidades, escolher o ramo que melhor se adequará às suas condições. 

Quanto à alegação de agressão ao princípio da isonomia, cumpre destacar que, por 

primeiro, há de fixar-se como critério para adoção de tal princípio a necessária distinção 

entre gênero e espécie, no quanto se por lei estabeleceu-se determinado tratamento a um 

determinado gênero, não há dúvida que todas as espécies abrangidas em tal gênero 

serão beneficiadas por tal tratamento com base no princípio isonômico. Mas, por outro 

lado, determinado tratamento destinou-se tão-só a uma espécie dentre as diversas 

espécies que integram o gênero, há que se falar tão-somente na necessidade do respeito 

ao princípio isonômico àqueles encontrados dentro da mesma espécie e não àqueles 

encontrados em outras espécies a integrarem o gênero. É o caso, vez que os bingos 
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eventual e permanente são espécies distintas pertencentes ao mesmo gênero - bingo. 

Doutro modo, não me parece plausível a tese dos agravantes quando, alicerçados nas 

diferenças existentes entre o bingo eventual e o permanente, argúem que o 

disciplinamento realizado no Decreto nº 2.574/98 deva, de imediato, ser rechaçado. 

Entendo que o mesmo cuidou, tão-somente, de, em cumprindo sua função, regulamentar 

os termos anteriormente previstos na Lei nº 9.615/98. Se se entende que a mesma 

extrapolou sua função primeira, há que se observar, outrossim, que a própria lei silenciou 

naquilo que o legislador ordinário entendeu não devesse a lei se pronunciar, remetendo, 

ipso facto, ao disciplinamento hierarquicamente inferior. 

Ante tais considerações, tendo como razão de decidir os motivos já destacados na 

decisão vergastada, nego provimento ao presente agravo regimental. 

É como voto. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 100.932-PE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: ROSEMARY APARECIDA ALVES DE QUEIROZ 

Apeladas: UNIÃO E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 

Advogados: JOSÉ PÉRICLES SIQUEIRA BRANDÃO (APTE.) E MANOEL GILVAN CALOU DE 

ARAÚJO E SÁ E OUTROS (APDA.) 

EMENTA: 

Processual Civil. Sentença que extinguiu o processo por não ter a parte cumprido 

determinação judicial para regularizar a representação processual. Assistência judiciária. 

Necessidade de intimação pessoal de advogado credenciado na Justiça Federal. 

Nulidade da sentença. 

- Muito embora não exista serviço organização de Assistência Judiciária na Justiça 

Federal, perfilho a tese do voto vencedor lavrado pelo em. Juiz Ridalvo Costa de que a 

regra do art. 5º, § 5º, da Lei nº 1.060/50, deve ser aplicada aos que prestam assistência 

aos necessitados na Justiça Federal. Afinal, o objetivo da norma é exatamente facilitar a 

prestação dos serviços profissionais ao necessitado. 

- Precedentes (Primeira Turma, Agravo de Instrumento nº 1326-PE, Rel. Designado Juiz 

Ridalvo Costa, julg. 23.04.92, por maioria). 

- Apelação provida para anular a sentença. 

ACÓRDÃO 
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Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à 

unanimidade, dar provimento à apelação, para anular a sentença, 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, 13 de junho de 2000 (data do julgamento). 

JUIZ NEREU SANTOS - Relator 

RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: O caso é de apelação interposta por Rosemary 

Aparecida Alves de Queiroz contra sentença prolatada na ação ordinária que movera a 

ora apelante contra a União Federal e a Caixa Econômica Federal, que extinguiu o 

processo, sem julgamento do mérito, por não ter a autora formalizado o instrumento de 

procuração com o reconhecimento da firma, embora intimada para tanto. 

Com as contra-razões, vieram-me os autos conclusos por distribuição. 

É o relatório. 

VOTO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Como se vê dos autos, às fls. 06, verifica-

se o encaminhamento da autora, pela Diretora da Secretaria Administrativa da Justiça 

Federal de primeira instância, ao advogado credenciado, Dr. José Péricles de Siqueira 

Brandão. 

Às fls. 20, o MM. Juiz a quo deferiu o pedido da assistência judiciária gratuita. 

Às fls. 43v, foi exarado despacho determinando a regularização da representação judicial, 

uma vez que a autora não juntou o instrumento de procuração, no que foi atendido pela 

autora (fls. 46). 

Às fls. 47, outro despacho foi proferido para que a autora formalizasse o instrumento, nos 

termos do art. 38 do CPC. 

Tendo em vista que a autora não cumpriu a determinação, o MM. Juiz de primeiro grau 

proferiu sentença extinguindo o processo sem julgamento do mérito, de acordo com o art. 

267, IX, c/c o art. 38 do CPC. 

Sustenta a apelante que, de acordo com a Lei 7.781/89, art. 5º, § 5º, que introduzira 

modificações na Lei nº 1.060/50, e por ser credenciado na assistência judiciária desta 

seção, o patrono da recorrente deve ser intimado na sala da referida assistência gratuita. 

(Fls. 55). 

Verifico que, às fls. 50 dos autos, consta requerimento da autora no sentido de que "seja 
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expedida intimação ao patrono da requerente pessoalmente, através de mandado, como 

determina o art. 5º que foi acrescido do parágrafo 5º da Lei 7.871, de 08.11.79". Dito 

requerimento foi protocolizado em 26 de maio de 1995, portanto, antes da sentença, que 

data de 20.06.95, porém, depois de ter escoado o prazo para atender ao despacho que 

determinou fosse formalizado o instrumento de procuração. O indeferimento do 

requerimento se deu em 07.07.95, posteriormente à sentença. 

Dispõe o § 5º do art. 5º da Lei 1.060/50, com a modificação introduzida pela Lei nº 

7.871/89, in verbis: 

"Nos Estados onde a Assistência Judiciária seja organizada e por eles mantida, o 

Defensor Público, ou quem exerça cargo equivalente, será intimado pessoalmente de 

todos os atos do processo, em ambas as instâncias, contando-se-lhes em dobro todos os 

prazos". 

Nas contra-razões, asseverou a União: 

"Ocorre que no Estado de Pernambuco não há Assistência Judiciária organizada, a nível 

federal, muito menos por ele mantida. Logo, não existe intimação ao advogado dativo". 

Esclareço que esta matéria já foi objeto de debate pela eg. Primeira Turma deste Tribunal, 

que, ao julgar o Agravo de Instrumento nº 1326-PE, decidiu: 

"Processual Civil. Assistência Judiciária. Credenciamento na Justiça Federal. Intimação. 

O advogado credenciado perante a Justiça Federal para prestação de assistência aos 

necessitados deve ser intimado pessoalmente, na forma do art. 5º, § 5º, da Lei nº 

1.060/50, com redação da Lei nº 7.871/89". (Rel. Juiz Manoel Erhartd, Rel. p/ acórdão 

Juiz Ridalvo Costa, julg. 23.04.92, p. maioria). 

Muito embora não exista serviço organização de Assistência Judiciária na Justiça Federal, 

perfilho a tese do voto vencedor, lavrado pelo em. Juiz Ridalvo Costa, de que a regra do 

art. 5º, § 5º da Lei nº 1.060/50 deve ser aplicada aos que prestam assistência aos 

necessitados na Justiça Federal. 

Afinal, o objetivo da norma é exatamente facilitar a prestação dos serviços profissionais 

ao necessitado. 

Com essas considerações, dou provimento à apelação para anular a sentença. 

É como voto. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 138.273-SE 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: MANOEL PACHECO DE LIMA 

Apelado: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS 

75 
 



 
 

Advogados: DRS. GUIDO AZEVEDO (APTE.) E SÔNIA CHISTINA SALES DE C. OLIVEIRA E 

OUTROS (APDO.) 

EMENTA: 

Direito Civil. Ação de manutenção de posse. Existência de turbação.  

- Inexistindo controvérsia acerca do fato de que o autor detém a posse do imóvel, a 

limitação do seu uso configura turbação, dando ensejo à proteção possessória.  

- Apelação improvida. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que figuram como partes as acima 

identificadas, decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 

unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório, do voto do Juiz 

Relator e nas notas taquigráficas constantes dos autos, que passam a integrar o presente 

julgado. 

Custas, como de lei. 

Recife, 23 de maio de 2000 (data do julgamento). 

JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 

RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Manoel Pacheco de Lima interpôs recurso de 

apelação contra sentença da lavra do MM. Juiz Federal da 3ª Vara - SE que, nos autos de 

ação de manutenção de posse ajuizada pelo Departamento Nacional de Obras contra as 

Secas, julgou procedente o pedido para condenar o réu-apelante a derrubar a cerca 

erguida, no prazo de trinta dias, sob pena de multa. 

Em seu recurso (fls. 156/159), aduz, em síntese, que a cerca construída não impede o 

acesso ao Açude Público de Três Barras, limítrofe de sua propriedade, de modo que não 

houve prejuízo para a comunidade, conforme declarações constantes dos autos, emitidas 

pelos representantes da comunidade; que não houve reclamações por parte dos 

moradores do local, sendo as testemunhas arroladas pelo autor funcionárias do órgão. 

Nas contra-razões (fls. 163/165), o DNOCS pugna pela manutenção do decisum, 

argumentando que a limitação do acesso à propriedade, promovida com a construção da 

cerca, reclama a manutenção da posse, mantida pelo autor há decênios. 

É o relatório. 
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VOTO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Versam os autos sobre ação de manutenção 

de posse intentada pelo DNOCS, sob a alegação de que teve a posse do Açude Público 

de Três Barras turbada em razão da construção de uma cerca pelo réu Manoel Pacheco 

de Lima. 

Em sua defesa, sustenta o réu que o ato de construir a referida cerca é mera 

exteriorização do domínio, visto que apenas cercou a sua propriedade, sem impedir o 

acesso ao açude pela comunidade; e que é "obrigado a dar passagem, mas não a 

entregar toda a sua propriedade ao DNOCS, quanto mais se não lhe vendeu, nem 

tampouco teve a propriedade desapropriada". 

Trata-se, pois, de fato incontroverso a posse do açude pelo DNOCS. A ela não se opõe o 

réu, registrando que, ao construir a cerca, preservou o direito de passagem. Cinge-se a 

controvérsia, então, à questão da existência ou não de turbação da posse, pela 

construção da referida cerca. 

Da audiência de justificação prévia, colho trechos dos depoimentos das testemunhas, que 

abordam este aspecto: 

"... Que, por seu conhecimento da área e pelo que viu nas fotos, as cercas dificultam o 

acesso de pessoas ao açude...". (Fls. 91). 

"... Que havia uma cerca de madeira, e, atualmente, foi substituída por outra de arame. 

Que a atual cerca deixou uma cancela que permite a entrada de qualquer tipo de veículo, 

e nem prejudica o acesso dos animais ao açude. ... Que antes, havia outra cancela, 

menor, e a atual, sentada pelo depoente, que é carpinteiro, é muito maior... Que não sabe 

dizer quanto tempo ficou sem a cerca velha, talvez uns 10 anos, mas tinha a cancela, que 

era pequena e até causava reclamações". (Fls. 134). 

"... Que na cerca há uma cancela em que é permitido o acesso de todas as pessoas, 

inclusive carros, até carreta..." (Fls. 135). 

"... Que o acesso é tão estreito que um carro grande não tem condições de fazer manobra 

no período de seca. Que os carros-pipas só vão apanhar água no açude no verão". (Fls. 

137). 

"... Que o DNOCS tomou conhecimento da cerca através de uma denúncia feita ao seu 

residente de N. Sra. da Glória, feita por um proprietário vizinho da área do açude, mas 

não sabe seu nome... Que, hoje, a cerca atrapalha o acesso de veículos ao açude, pois 

ficou um corredor muito estreito..." (Fls. 138). 

"... Que a cerca questionada dificulta o acesso dos caminhões e desvia os animais para o 
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talude de montante da barragem, prejudicando-a". (Fls. 139). 

Infere-se dos depoimentos que a construção da cerca não impediu, mas dificultou o 

acesso ao açude, que antes era livre, podendo, inclusive, prejudicar a barragem com o 

desvio dos animais para o declive. Aliado a isso, há de realçar-se o fato de que, em tempo 

de seca, haverá necessidade de abastecimento de água por carros-pipas, veículos esses 

que demandam grande espaço físico para manobras. 

Destarte, estando caracterizada a turbação da posse, mantida pelo autor há mais de dez 

anos, o que dá ensejo à proteção possessória. 

Com estas considerações e amparado nos fundamentos da sentença, que examinou 

percucientemente a questão, nego provimento à apelação. 

É como voto. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 152.848-PE 

Relatora: A SRA. JUÍZA MARGARIDA CANTARELLI 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Apelado: FÁBIO ALVES DOS SANTOS 

Advogados: DRS. ELIZABETH APARECIDA MOTINAGA SATO E OUTROS (APTE.) E EVA 

PEREGRINO TAVARES (APDO.) 

EMENTA: 

Constitucional. Previdenciário. Atividades concomitantes. Salários-de-contribuição. 

Revisão da RMI. Método de cálculo da renda mensal inicial. Art. 39, I, do Decreto 

83.080/79. Art. 32 da Lei 8.213/91. 

- O salário-de-beneficio do segurado que desempenha duas atividades concomitantes 

deve ser calculado somando-se os vários salários-de-contribuição. 

- Apelação e remessa oficial improvidas. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível em que são partes as acima 

mencionadas, acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 

unanimidade, em negar provimento ao apelo e à remessa oficial, nos termos do voto da 

Relatora e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante 

deste julgado. 

Custas, como de lei. 

Recife, 27 de abril de 2000 (data do julgamento). 
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JUÍZA MARGARIDA CANTARELLI - Relatora 

RELATÓRIO 

A SENHORA JUÍZA MARGARIDA CANTARELLI: Fábio Alves dos Santos propôs ação 

ordinária contra o INSS, objetivando a revisão e o reajuste de seus proventos de 

aposentadoria por invalidez, com cobrança dos atrasados corrigidos monetariamente. 

Pugnou, ainda, pelo pagamento de sua aposentadoria pela União Federal, tendo em vista 

o recolhimento de contribuições para o IAPAS. 

Argumenta o autor que possuía quatro vínculos trabalhistas, recolhendo dois salários-de-

contribuição, como servidor e como juiz classista. No entanto, ao fixar o valor de sua 

aposentadoria, o INSS não levou em conta os outros vínculos, omitindo os salários-de-

contribuição destes.  

Ao final, o MM. Juiz a quo julgou procedente em parte o pedido, condenando o réu a 

proceder à revisão da renda mensal inicial do benefício do autor, apurando-se com base 

na soma dos salários-de- contribuição das atividades exercidas no período base de 

cálculo, procedendo-se à atualização do benefício com base nos índices integrais de 

reajuste. 

Em seu apelo, o INSS alega que houve julgamento extra petita, uma vez que o autor não 

pediu retificação da RMI.  

Sujeito ao duplo grau de jurisdição, 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): Inicialmente, quanto à 

alegativa de que houve julgamento extra petita, discordo do Instituto-apelante. O autor 

requereu a correção de sua aposentadoria, considerando-se as contribuições feitas junto 

ao IAPAS durante os treze meses em que foi Juiz Classista e não só outra atividade como 

procedeu o INSS. Trata-se, portanto, de pedido de revisão do cálculo inicial do benefício 

quando da sua concessão. 

Quanto ao pedido de pagamento da aposentadoria pela União, concordo o MM. Juiz a 

quo quando salienta que esta parte do pedido não pode prosperar porque o papel de 

arrecadação antes atribuído ao IAPAS foi transferido ao INSS. Inclusive, quanto ao 

período em que foi Juiz Classista, a Justiça do Trabalho disse não ter sido comprovada a 
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existência da doença naquele período, fato este sobre o qual o autor nem provou o 

contrário na inicial nem recorreu oportunamente. 

Compulsando os autos, verifico que, de fato, o autor desempenhava atividades 

concomitantes. Entretanto, o INSS, ao calcular a aposentadoria do autor, considerou 

apenas uma contribuição, desrespeitando o disposto no artigo 39, I, do Decreto nº 

83.080/79, visto que a aposentadoria foi requerida em 01.01.1991. 

Observa-se que, tendo o autor contribuído com mais de 12 contribuições para todas as 

atividades, atendendo ao período de carência para concessão da aposentadoria por 

invalidez para todas elas, este deve ter seu benefício calculado com base na soma dos 

salários-de-contribuição e não na média dos referidos salários. 

Reconhece, inclusive, a autarquia ré que o autor se enquadra no dispositivo legal referido, 

mas argumenta que o autor não juntou as provas suficientes. 

O autor requereu o reconhecimento de que desenvolveu mais de uma atividade dentro de 

um mesmo período, apresentando para tanto documentação contemporânea ao referido 

exercício das atividades laborais desenvolvidas, a exemplo de CTPS (fls. 15/19) e 

contracheques do Tribunal Regional do Trabalho(fls. 22/26). 

Ademais, a tão-só alegativa de insuficiência da prova é por demais pueril. O que deve ser 

apreciado, quando da aferição da prova, é a sua qualidade. Se frágil, não é ela capaz de 

formar convicção do magistrado; se, porém, robusta, inconteste, não poderá ser relegada 

sob o pretexto de existir isoladamente. 

Um processo pode conter uma variedade de provas e, dentre o conjunto, apenas 

algumas, ou até mesmo uma, ser elucidativa da questão suscitada. 

Assim, entendo que não cabe à lei ordinária limitar o que se encontra definido a nível 

constitucional, posto ser assegurado aos litigantes, em processo judicial, a ampla defesa, 

com os meios e recursos a ela inerentes, consoante determina o art. 5º, LV, da CF/88. 

Transcrevo trecho da decisão recorrida, onde o ilustre Juiz de primeiro grau muito bem 

colocou a questão: 

"O fato dele não se encontrar exercendo nenhuma atividade, ao tempo de sua 

aposentadoria (01.01.91), não deve servir de motivo para se afastar a regra supracitada 

pois, a contrariu sensu, não haveria como se calcular a sua aposentadoria. 

Deveras, diante da situação especial, em que o segurado não desempenhava mais 

nenhum trabalho (provavelmente até em razão da doença), a solução mais adequada não 

é "eleger" uma atividade para se fazer a conta, como fez o INSS, mas sim proceder à 

soma dos salários de contribuição de todas as atividades exercidas "no período básico de 
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cálculo", método este que passou a ser adotado pela própria autarquia com o advento da 

Lei nº 8.213, de 24.07.91, conforme previsto em seu art. 32". 

Diante do exposto, nego provimento ao apelo e à remessa oficial, mantendo a sentença 

recorrida pelos seus próprios fundamentos. 

É como voto. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 167.854-AL 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Apelada: ROSA MARIA MAGALHÃES VILLELA 

Advogados: DRS. ARSÊNIO SOARES MELO NETO E OUTROS (APTE.) E SÉRGIO LUIZ 

MAGALHÃES VILLELA (APDA.) 

EMENTA: 

Processual Civil e Tributário. Execução fiscal. Embargos de terceiro. Penhora que recaiu 

sobre a totalidade de bens do casal, sendo que o responsável pela dívida tributária é o 

marido que é sócio-gerente da empresa inadimplente. Redução do gravame na proporção 

correspondente à meação do marido. Aplicabilidade do art. 3º da Lei nº 4.121/62. Apelo e 

remessa oficial improvidos. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e examinados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide 

a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, negar 

provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto do Relator, na forma do 

relatório e notas taquigráficas, que integram o presente. 

Custas, como de lei. 

Recife, 2 de maio de 2000 (data do julgamento). 

JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 

RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Trata-se de apelação em embargos de terceiro 

em que se discute a possibilidade de penhora sobre a totalidade de bens do casal, sem 

observância da meação do patrimônio comum, quando o marido, sócio-gerente de 

empresa devedora do Instituto Nacional do Seguro Social, é responsabilizado na 

execução fiscal.  
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O Instituto Nacional do Seguro Social alega que o interesse público prevalece sobre o do 

particular, e que na execução fiscal não se aplica o dispositivo do art. 3º da Lei nº 

4.121/62, que diz: "Pelos títulos de dívida de qualquer natureza, firmados por um só dos 

cônjuges, ainda que casados pelo regime de comunhão universal, somente responderão 

os bens particulares do signatário, e os comuns, até o limite da meação". 

A esposa, ora apelada, defende que não pode ser responsabilizada pelos débitos 

contraídos pela empresa de seu cônjuge, sobretudo por não ser acionista, quotista ou 

sócia da mencionada empresa. 

É o relatório. 

Peço dia para julgamento. 

VOTO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A responsabilidade pessoal do sócio-

gerente de empresa por débitos tributários não tem como alcançar a mulher que em nada 

concorreu para a inadimplência fiscal. Sobretudo, por não ser acionista, quotista ou sócia 

da mencionada empresa.  

Ademais, a própria Lei nº 4.121/62, em seu art. 3º, regula essa regra, conforme a seguir 

transcrevo: 

"Pelos títulos de dívida de qualquer natureza, firmados por um só dos cônjuges, ainda que 

casados pelo regime de comunhão universal, somente responderão os bens particulares 

do signatário, e os comuns, até o limite da meação". 

Assim também a jurisprudência de nossos Tribunais, de acordo com a fundamentação da 

sentença ora atacada. 

Por essas razões, mantenho a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. 

Nego provimento ao apelo e à remessa. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 171.698-CE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: ELPÍDIO AUGUSTINHO DE MORAIS 

Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Advogados: DRS. DEISE DE OLIVEIRA LASHERAS E OUTRO (APTE.) E JEFFERSON DE 

VASCONCELOS SILVA (APDO.) 

EMENTA: 

Previdenciário e Constitucional. Trabalhador rural. Parceria rural. Art. 106, II, Lei 8.213/91. 
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- A Constituição Federal/88, art. 202, I, na sua redação original, assegurava 

aposentadoria para o trabalhador rural, aos 60 anos para o homem, e aos 55 anos para a 

mulher. 

- A parceria faz prova da atividade rural, nos termos do art. 106, II, da Lei nº 8.213/91. 

- Tratando-se de trabalhador rural, a jurisprudência é assente na desnecessidade da 

comprovação do período de carência. 

- Apelação provida. 

ACÓRDÃO 

Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à 

unanimidade, dar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, na forma do 

relatório e notas taquigráficas constantes nos autos, que ficam fazendo parte integrante 

do presente julgado. 

Recife, 25 de abril de 2000 (data do julgamento). 

JUIZ NEREU SANTOS - Relator 

RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: O caso é de ação ordinária ajuizada contra o INSS, 

cujo objetivo é a obtenção de aposentadoria por idade, rural, com pagamento das 

prestações atrasadas, a partir do requerimento administrativo, corrigidas monetariamente 

e acrescidas de juros de mora. 

Na contestação, o INSS pede pela improcedência da ação, por falta de supedâneo legal, 

com a condenação da parte autora no ônus da sucumbência. 

O MM. Juiz a quo extinguiu o processo, sem exame do mérito, nos termos do art. 267, I e 

VI, do CPC, sob o fundamento de que a documentação apresentada não leva à efetiva 

comprovação da atividade rural. 

A parte autora apela desta sentença, requerendo a sua reforma, aduzindo que comprovou 

o exercício da atividade rural. 

É o relatório. 

VOTO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): A questão debatida no presente recurso 

versa sobre a possibilidade de concessão do benefício de aposentadoria por idade para 

trabalhador rural. 

A Constituição Federal de 1988, no seu art. 202, I, na sua redação original, assegurava 
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aposentadoria para trabalhadores rurais, de ambos os sexos, aos 60 anos para o homem, 

e aos 55 anos para a mulher. 

Analisando os documentos colacionados aos autos, verifico que a parte autora comprovou 

que trabalhou em propriedade rural, registrada no INCRA sob o nº 149012.010510-9, sob 

o regime de parceria, conforme declaração do proprietário rural, fls. 14, e previsão contida 

no art. 106, lI, da Lei nº 8.213/91, in verbis: 

"Art. 106. Para comprovação do exercício de atividade rural será obrigatória, a partir de 16 

de abril de 1994, a apresentação da Carteira de Identificação e Contribuição - CIC referida 

no § 3º do art. 12 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

Parágrafo único. A comprovação do exercício de atividade rural referente a período 

anterior a 16 de abril de 1994, observado o disposto no § 3º do art. 55 desta Lei, far-se-á 

alternativamente através de: 

............................................................................................................. 

II - contrato de arrendamento, parceria ou comodato". 

Quanto à carência, no caso de trabalhadores rurais, a jurisprudência é assente na 

desnecessidade da sua comprovação, conforme decidiu esta eg. 3ª Turma, no julgamento 

da AC nº 106299-CE, em 12.12.96, cujo Relator foi o MM. Juiz José Maria Lucena, in 

verbis: 

"EMENTA:Previdenciário. Aposentadoria por idade. Trabalhador rural. Concessão. 

Período de carência. Idade mínima. Comprovação da atividade rural. Declaração do 

sindicato homologada pelo Ministério Público. Documento idôneo. Lei nº 8.213/91. 

- Segundo o art. 202, I, da Constituição Federal em vigor, bem como o art. 48, § 1º, da Lei 

nº 8.213/91, a aposentadoria por idade será devida ao segurado, trabalhador rural, que 

completar 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher, tendo a autora comprovado o 

cumprimento desse requisito através da cópia autenticada da carteira de identidade. 

- De acordo com o art. 60, § 2º, I, do Decreto nº 611/92, vigente à época em que a 

postulante/recorrida completou idade para fins de aposentadoria, e art. 106, parágrafo 

único, III, da Lei nº 8.213/91, antes da modificação introduzida pela Lei nº 9.063/95, a 

prova do tempo de serviço poderá ser feita através de 'Declaração de sindicato de 

trabalhadores rurais, desde que homologada pelo Ministério Público, ou outras 

autoridades constituídas definidas pelo CNPS', determinação esta amplamente respeitada 

pela requerente/apelada. 

- Quanto à carência, outro requisito exigido para concessão da aposentadoria por idade, a 

jurisprudência desse e de outros Tribunais tem se posicionado no sentido da 
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desnecessidade de comprovação desse período, no que se refere aos trabalhadores 

rurais, configurando uma exceção à regra contida no art. 142 da Lei nº 8.213/91. 

- Apelação improvida". (Julg.; pub. 07.02.97; DJ pág. 06020). 

Com essas considerações, dou provimento à apelação, para condenar o INSS a conceder 

à parte autora o benefício de aposentadoria por idade, rural, com pagamento das parcelas 

atrasadas, desde a data do requerimento administrativo, corrigidas monetariamente e 

acrescidas dos juros de mora, na forma legal. Inversão da sucumbência. Honorários que 

arbitro em 10% sobre o valor da condenação, a serem pagos pela autarquia. 

É como voto. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 178.583-AL 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CODEVASF 

Apelado: DIONÍZIO DOS SANTOS 

Advogados: DRS. EURÍPEDES PAUS DE SOUZA E OUTROS (APTE.) E ALFREDO JOSÉ 

PEREIRA (APDO.) 

EMENTA: 

Direito Civil. Indenização. Projeto de irrigação Itiúba. Inundações decorrentes de alto 

índice pluviométrico. Previsibilidade. 

- Deve-se, por motivo de segurança, em projeto de retenção de águas fluviais, prever-se a 

possibilidade de incidência pluviométrica acima do usual. Por não ter a CODEVASF 

considerado esta possibilidade, o rompimento do dique que construíra deu causa, 

juntamente com o fato da natureza, aos danos decorrentes de inundação na propriedade 

agrícola do autor, no Vale do São Francisco, cuja área se pretendia, inicialmente, irrigar. 

Reconhecimento de culpa da ré. Condenação em danos materiais e morais. 

- Apelação improvida. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que figuram como partes as acima 

identificadas, decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 

unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório, do voto do Juiz 

Relator e das notas taquigráficas constantes dos autos, que passam a integrar o presente 

julgado. 

Custas, como de lei. 
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Recife, 16 de maio de 2000 (data do julgamento). 

JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 

RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Trata-se de ação de indenização por danos materiais 

e morais proposta por agricultor de área que participa do Projeto Itiúba de irrigação da 

CODEVASF. Alega que houve culpa da ré por ter construído dique de proteção no Rio 

Itiúba de forma inadequada, bem como por não lhe ter dado a devida manutenção, o que 

a tornaria responsável pelos danos ocorridos em face das inundações deste afluente do 

São Francisco ocorridas em 1992, 1994 e 1996. 

Sentença que julgou o pedido procedente, entendendo que houve omissão por parte da ré 

que contribuiu concorrentemente com os altos índices pluviométricos para causar os 

prejuízos relativos aos quais o autor pretende obter indenização. 

Apela a CODEVASF argüindo preliminar de nulidade da sentença por falta de intervenção 

do Ministério Público Federal e por ausência de fundamentação, esta sob o pretexto de 

não ter analisado o conjunto probatório e por ter adotado tese jurisprudencial não 

aplicável à hipótese dos autos. Argúi também preliminar de prescrição do direito de ação 

com base no art. 108, X, do Código Civil. 

No mérito, sustenta que o dispositivo legal aplicável à questão seria o do art. 1.058, 

parágrafo único, do Código Civil, que exime o devedor de responsabilidade por prejuízos 

resultantes de caso fortuito ou força maior. Aduz inexistir nexo causal entre ação ou 

omissão da apelante com o dano apontado pelo autor. Pugna que a atividade da 

CODEFASV, porque regida pelo direito privado, não pode ser classificada como serviço 

público, para que se lhe aplique a teoria da responsabilidade objetiva do Estado. 

É o relatório. 

VOTO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Argúi a CODEVASF ser a sentença nula por 

falta de intervenção do Ministério Público Federal e de fundamentação. 

Não se trata, entretanto, de hipótese em que esteja caracterizada a existência de 

interesse público a justificar a necessidade da participação do Parquet. 

Quanto à alegada ausência de fundamentação, pugna a apelante que o MM. Juiz a quo 

não analisou o conjunto probatório, concluindo contra os fatos provados nos autos. Isso 

porque, segundo entende, o Magistrado não considerou as respostas do perito que 

afirmam ter sido o alto índice pluviométrico a principal causa das inundações bem como 
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não ter o autor obedecido às orientações técnicas da CODEVASF ao plantar em pleno 

inverno, motivo, na tese da apelante, da ocorrência do dano. 

Observo, entretanto, que a sentença menciona que, além da existência do alto índice 

pluviométrico, a omissão da Administração Pública concorreu para a ocorrência do dano. 

Não houve, dessarte, omissão da decisão quanto ao fato de ter o índice pluviométrico 

sido pelo perito considerado como causa principal das inundações. Quanto ao fato de ter 

o agricultor plantado fora de época, não foi este, realmente, apreciado expressamente 

pelo decisum. Tal omissão, entretanto, não é suficiente para anular a sentença por tratar-

se, no meu sentir, de fato irrelevante para o deslinde da questão. Até mesmo porque o 

argumento de que tais enchentes seriam previsíveis no inverno só leva ao 

reconhecimento de que elas deveriam ter sido previstas não só pelos agricultores quando 

fossem plantar, mas também pela CODEVASF. 

Vale ressaltar que o juiz não está obrigado a pronunciar-se sobre todas as provas 

constantes nos autos. Cabe-lhe valorá-las e eleger do conjunto probatório as que 

considerar importantes para a formação de seu convencimento e fundamentação de sua 

decisão. 

Alega também falta de fundamentação da sentença por ter esta adotado precedente 

jurisprudencial que se reporta à responsabilidade objetiva do Estado, tese que sustenta a 

apelante não ser cabível à hipótese dos autos. Colaciona texto onde Hely Lopes Meireles 

afirma que a responsabilidade objetiva do Estado só abrange a atuação dos servidores 

públicos e não os atos de terceiros e os fatos da natureza. 

Foi tal questão devidamente abordada pelo Magistrado quando este afirma que não pode 

ser o Estado responsabilizado por evento exclusivo da natureza. Mas sustenta que 

quando obra pública, ainda que destruída por evento da natureza, danifica propriedade 

particular, evidenciada fica a responsabilização do Estado pelos prejuízos. 

Está, destarte, devidamente fundamentada a decisão, a qual abordou, para afinal 

rechaçar, os argumentos da defesa. 

Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade. 

Argúi, outrossim, preliminar de prescrição do direito de ação quanto ao dano relativo à 

safra de 1992, com base no art. 108, X, do Código Civil. Tal dispositivo, entretanto, não 

trata de prazos prescricionais, sendo aplicável ao caso dos autos o art. 178, IX, do Código 

Civil, que estabelece o prazo qüinqüenal para a ação por dano causado ao direito de 

propriedade. 

A inundação de 1992 ocorreu no dia 28 de março, com o rompimento do dique do Rio 
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Itiúba. A presente ação foi proposta no dia 05 de março de 1997. Não ocorreu, destarte, o 

escoamento final do prazo legalmente estipulado para pleitear o ressarcimento pelo dano 

causado. 

Por esses motivos, deixo também de acolher a preliminar de prescrição. 

Quanto ao mérito, assevera aplicar-se à questão dos autos o art. 1.058, parágrafo único, 

do Código Civil, que exime o devedor de responsabilidade por prejuízos resultantes de 

caso fortuito ou força maior e pugna que, por ser a atividade da CODEVASF regida pelo 

direito privado, não pode ser classificada como serviço público, para que se lhe aplique a 

teoria da responsabilidade objetiva do Estado. Aduz inexistir nexo causal entre a ação ou 

omissão da apelante com o dano apontado pelo autor. 

A matéria é regulada pela vigente Constituição Federal de 1988, em seu art. 37, § 6º, que 

tem a seguinte teor: 

"As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços 

públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a 

terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou 

culpa" (destaquei). 

Analisando a responsabilidade civil do Estado, prevista constitucionalmente, José dos 

Santos Carvalho Filho, em sua obra intitulada Manual de Direito Administrativo, 1999, p. 

390, esclarece que: 

"O fato de ser o Estado sujeito à teoria da responsabilidade objetiva não vai ao extremo 

de lhe ser atribuído o dever de reparação de prejuízos em razão de tudo o que acontece 

no meio social. É essa a razão do repúdio à denominada teoria do risco integral, que, 

como já vimos, é injusta, absurda e inadmissível no direito moderno. 

Para que se configure a responsabilidade do Estado, é necessário que seja verificado o 

comportamento do lesado no episódio que lhe provocou o dano. 

Se o lesado em nada contribuiu para o dano que lhe causou a conduta estatal, é apenas o 

Estado que deve ser civilmente responsável e obrigado a reparar o dano". 

Podem os indivíduos sofrer danos em razão de fatos que se afiguram imprevisíveis, tidos 

como decorrentes de força maior ou caso fortuito, quando se exclui a responsabilidade do 

Estado, entendendo-se não haver nexo de causalidade entre qualquer ação deste e o 

dano sofrido. 

Tal não é a hipótese dos autos porque não houve estudos a respeito da previsibilidade de 

uma precipitação pluviométrica em níveis acima do que normalmente ocorria. Além de o 

projeto não ter se preocupado com a previsão de chuva acima do normal, quando estas 
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ocorreram, as comportas estavam fechadas, sendo o dique insuficiente para receber tanta 

água, o que ocasionou os danos sofridos pelo autor. 

A excepcionalidade das chuvas não exime a responsabilidade da CODEVASF em prevê-

las. 

Ainda citando José dos Santos Carvalho Filho: 

"O Estado causa danos a particulares por ação ou por omissão. Quando o fato 

administrativo é comissivo, podem os danos ser gerados por conduta culposa ou não. A 

responsabilidade objetiva do Estado se dará pela presença dos seus pressupostos: o fato 

administrativo, o dano e o nexo causal. 

Todavia, quando a conduta estatal for omissa, será preciso distinguir se a omissão 

constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade civil do Estado. Nem toda conduta 

omissiva retrata um desleixo do Estado em cumprir um dever legal; se assim for, não se 

configurará a responsabilidade estatal. Somente quando o Estado se omitir diante do 

dever legal de impedir a ocorrência do dano é que será responsável civilmente e obrigado 

a reparar os prejuízos. 

A conseqüência, dessa maneira, reside em que a responsabilidade civil do Estado, no 

caso de conduta omissiva, só se desenhará quando presentes estiverem os elementos 

que caracterizam a culpa. Já a culpa origina-se, na espécie, do descumprimento do dever 

legal, atribuído ao Poder Público, de impedir a consumação do dano" (p. 394/395). 

A CODEVASF deu causa ao resultado quando deixou de prever precipitações 

pluviométricas acima do usual, razão pela qual lhe incumbe a responsabilidade de 

indenizar os danos materiais e morais causados ao autor. E não se diga que não houve 

danos morais, porque é despiciendo provar a angústia, o stress e outras emocões 

indesejáveis por se ter a propriedade inundada e o fruto de seu trabalho perdido. 

Ante o exposto, nego provimento à apelação.  

É como voto. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 184.263-RN 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelantes: OCILO GOMES DE FARIA E OUTROS 

Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Recte. Adesivo: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Advogados: DRS. ELIETE ALVES BATISTA E OUTRO (APTES.) E CLÁUDIO GOMES DA COSTA 

E OUTROS (APDO.) 
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EMENTA:  

Previdenciário. Correção monetária. Pagamento com atraso. Manual de cálculos da 

Justiça Federal. Juros de mora. Precatório. Honorários advocatícios. 

-Tendo sido determinada a correção monetária dos valores pagos administrativamente 

com a aplicação dos indexadores contidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, em 

consonância com os termos do pedido inicial, não há sentença extra petita. Preliminar 

rejeitada. 

- Juros de mora, no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. 

- Honorários advocatícios majorados para 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, em face da necessidade de remunerar condignamente o trabalho do 

causídico, a despeito da simplicidade da causa, conforme precedentes deste eg. Tribunal. 

- A forma de pagamento judicial do débito é matéria própria do processo de execução. O 

pedido de dispensa de precatório não foi decidido pelo 1º grau de jurisdição. Não 

conhecimento da apelação nesse aspecto. 

ACÓRDÃO 

Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 

unanimidade, negar provimento à remessa oficial, julgando prejudicado o recurso adesivo 

do INSS, e dar provimento, em parte, à apelação dos autores, não conhecendo, em parte, 

desta, nos termos do relatório e voto anexos, que passam a integrar o presente 

julgamento. 

Recife, 17 de agosto de 2000 (data do julgamento). 

JUIZ RIDALVO COSTA - Relator  

RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e a 

parte autora recorrem de sentença proferida pelo MM. Juiz Federal da 5ª Vara Federal - 

RN, que julgou procedente pedido formulado por Ocilo Gomes Faria e outros em ação 

ordinária para determinar o pagamento de correção monetária incidente sobre as parcelas 

pagas administrativamente nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal e juros 

de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês a partir da citação e honorários advocatícios 

fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação. 

Nas suas razões, pugnam pela fixação dos juros de mora na base de 1% (um por cento) a 

partir do débito, requerendo, também, majoração da verba honorária para 10% (dez por 
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cento) sobre o valor da condenação. 

Por fim, aduzem que, em face do caráter alimentar do crédito, é possível a execução do 

feito independentemente de precatório até o limite estabelecido na Portaria MPS nº 

3.253/95 e o restante mediante precatório de ordem especial. 

O INSS, por sua vez, recorreu adesivamente, sustentando ser a sentença extra petita, 

uma vez que, em consonância com o pedido exordial, deveria o juiz ter apreciado a 

possibilidade de aplicação da variação integral do INPC, do IRSM, da URV, do IPC-r e do 

IGP-DI e não ter determinado que os valores pagos administrativamente fossem 

corrigidos com utilização da Portaria da Justiça Federal, razão pela qual pugna pela 

reforma da sentença para que seja declarada a legalidade dos pagamentos 

administrativos com base na variação do INPC, a teor do que dispõe o art. 271 do 

Regimento Interno da Previdência. 

Aduziu, também, ser indevida a condenação ao pagamento de juros de mora incidentes 

sobre os valores pagos administrativamente, uma vez que estes resultaram de transação, 

suspendendo a mora. 

Houve resposta ao recurso dos autores. 

Sentença submetida ao duplo grau obrigatório.  

É o relatório. 

VOTO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): A petição inicial requereu o pagamento da 

correção monetária incidente sobre o pagamento administrativo do débito, com aplicação 

sucessiva de: INPC, IRSM, URV, IPC-r e IGP-DI, nos diversos períodos de aplicação. 

O douto Julgador deferiu o pleito, determinando que a correção monetária do débito fosse 

calculada aplicando-se os indexadores relacionados no Manual de Orientação de 

Procedimentos de Cálculos da Justiça Federal. 

Cotejando dito manual, conclui-se tratarem-se dos mesmos índices pleiteados na exordial, 

razão pela qual não há que falar em sentença extra petita. Rejeito a preliminar suscitada. 

Igualmente, não merece prosperar a irresignação do INSS acerca da condenação ao 

pagamento de juros de mora sobre os valores pagos voluntariamente, pois não configura 

transação o recebimento do débito na via administrativa e parceladamente. 

Ademais, o INSS não provou ter pago referidos valores com as devidas atualizações e 

juros de mora desde quando vencidos. 

Passo ao exame do recurso da parte autora. 
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Pugnam os autores pela reforma da sentença para que os juros de mora sejam fixados 

em 1% (um por cento) desde quando devidos. 

Venho entendendo, em consonância com a jurisprudência do colendo STJ, que os juros 

de mora são devidos em matéria previdenciária, na base de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação. 

Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:  

"EMENTA: Recurso Especial. FEPASA. Natureza jurídica do débito de complementação 

de aposentadoria. Conta de liquidação homologada. Juros moratórios. Correção 

monetária. Alegação de violação ao art. 5º, XXXVI, CF, e pretendida contrariedade ao art. 

467, CPC. Negativa de vigência do art. 1.062 do Código Civil. 

1. O direito não fica alheio às realidades sociais, nem se divorcia do bom senso, devendo 

a sua compreensão ser ajustada à justiça das normas. Não se pode ser desajustado, nem 

injusto. 

2. A natureza jurídica do débito de complementação de aposentadoria, embora não tenha 

origem em relação trabalhista, mas estatutária, por homenagem ao seu caráter alimentar 

e privilegiado, sob os auspícios do art. 5º da Lei de Introdução ao Código Civil, 

margeando o art. 1.062 do Código Civil, beneficia-se de interpretação magnânima, a fim 

de que os juros moratórios devidos sejam calculados à taxa de 1% ao mês. Correção 

monetária ampla. 

3. Recurso desprovido". 

(Resp nº 7.116-0-SP, Relator Min. Milton Pereira, julgado em 30.09.92, in RSTJ nº 40, ano 

4, dezembro/92). 

"Previdenciário. Salários-de-contribuição. Correção. Lei nº 6.423/77. Constitucionalidade 

do art. 41, II, da Lei nº 8.213/91. Juros de mora. 

A correção dos salários-de-contribuição resulta de previsão legal, sendo perfeitamente 

aplicável o índice de variação nominal da ORTN fixado na Lei nº 6.423/77.  

Com a implantação da legislação de custeio e benefício da previdência social, ocorrida 

em dezembro de 1991, os reajustes dos benefícios passaram a ser regidos pelas regras 

constantes no art. 41, II, da Lei nº 8.213/91, e legislação posterior que a alterou. 

Juros de mora elevados para 1% a partir da citação".  

(AC 144.157-SE, dec. unân., j. em 04.03.99, Relator Juiz Ridalvo Costa). 

Relativamente aos honorários advocatícios, fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor 

da condenação, este eg. Tribunal vem, em processos análogos, entendendo serem estes 

devidos na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em face da 
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necessidade de remunerar o causídico condignamente, a despeito da simplicidade da 

causa. 

Não deve ser conhecida a apelação no que tange à forma de pagamento judicial do débito 

independente de precatório, uma vez que é matéria própria do processo de execução, 

razão pela qual não foi objeto de decisão na sentença, faltando, desse modo, aos 

apelantes interesse de recorrer nesse aspecto. 

Em conclusão, nego provimento à remessa oficial, julgando prejudicado o recurso adesivo 

do INSS, e dou provimento, em parte, à apelação dos autores, para fixar os juros de mora 

em 1% (um por cento) a partir da citação, majorando os honorários advocatícios para 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação, não conhecendo, em parte, desta no que se 

refere ao pagamento independente de precatório. 

É como voto. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 195.419-CE  

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Apelada: COMPEX - COMÉRCIO DE PESCA E EXPORTAÇÃO LTDA. 

Advogados: DRS. ROGÉRIO SANTOS CORREIA E OUTROS (APTE.) E DENISE LUCE DE 

PAULA PESSOA TERTO E OUTRO (APDA.) 

EMENTA: 

Tributário. Ação ordinária. Contribuição para o FUNRURAL. Espécie aquática. Aquisição 

de produtos a terceiros não produtores. Ausência de prova. Sub-rogação. 

- A responsabilidade de pagar a contribuição para o FUNRURAL é de quem adquire 

diretamente o produto originariamente ao produtor rural. 

- Para se eximir do pagamento da contribuição para o FUNRURAL, compete à empresa 

que adquirir produtos rurais demonstrar que os adquiriu de terceiros, não produtores. 

Ausente esta prova, cabe à empresa assumir por sub-rogação a obrigação de recolher a 

contribuição. 

- Precedente da eg. 4ª Turma do TRF da 1ª Região (AC nº 91.01.00983-4/PI, Rel. Juíza 

Eliana Calmon, julg. 24.04.91, unân.). 

- Apelação e remessa providas. 

ACÓRDÃO 

Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
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maioria, dar provimento à apelação e à remessa, vencido o Juiz Geraldo Apoliano, nos 

termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos 

autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 

Recife, 20 de junho de 2000 (data do julgamento). 

JUIZ NEREU SANTOS - Relator 

RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: O caso é de ação ordinária ajuizada pela COMPEX - 

Comércio de Pesca e Exportação Ltda. contra o INSS - Instituto Nacional do Seguro 

Social, visando à declaração de inexistência de relação jurídica válida que obrigue a 

autora a recolher a contribuição para o FUNRURAL, sempre que adquirir lagosta de 

terceiros não produtores, e à devolução de valores pagos indevidamente a este título, 

relativos ao período de agosto de 1995 a janeiro de 1998. 

O INSS apresentou defesa (fls. 550/558) sustentando, em suma, que a autora possui 

responsabilidade tributária ao adquirir os produtos, mesmo de terceiros, por se sub-rogar 

na obrigação. 

O MM. Juiz Federal Substituto da 11ª Vara da Seção Judiciária do Ceará, Dr. José 

Helvesley Alves, julgou procedente o pedido, sob o entendimento, em suma, de que "não 

é contribuinte do FUNRURAL quem adquire de intermediário não produtor bens de origem 

rural, porque, após a primeira operação de venda, esses produtos passam a ser 

mercadorias, sobre cuja comercialização não incide a pré-falada exigência, nos termos da 

lei disciplinadora do tributo". (Fls. 570). 

Condenou, ainda, a autarquia ré na devolução das custas adiantadas e em honorários 

advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. 

Sentença submetida ao duplo grau de jurisdição. 

Irresignado, interpõe o INSS o presente recurso de apelação, reprisando a tese esboçada 

na contestação. 

Com as contra-razões, vieram-me os autos conclusos por distribuição. 

É o relatório. 

VOTO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Como se vê, pretende a autora 

desconstituir título executivo extrajudicial, por entender que não está obrigada a recolher a 

contribuição ao FUNRURAL em face da aquisição de espécies aquáticas - lagosta - a 

terceiros, não produtores rurais. 
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Dispõe a Lei Complementar nº 11/71: 

"Art. 15 - Os recursos para custeio do Programa de Assistência do Trabalhador Rural 

provirão das seguintes fontes: 

I - da contribuição de 2% (dois por cento) devida pelo produtor, sobre o valor comercial 

dos produtos rurais, e recolhida: 

a) pelo adquirente, consignatário ou cooperativa que ficam sub-rogados, para esse fim, 

em todas as obrigações do produtor; 

b) pelo produtor, quando ele próprio industrializar seus produtos ou vendê-los no varejo, 

diretamente ao consumidor". (Grifo nosso). 

O pomo da controvérsia reside, na verdade, em solucionar a seguinte questão: se o 

adquirente de que trata a lei e a quem compete a obrigação há de ser necessariamente o 

primeiro adquirente daquele produto junto ao produtor. 

Entendo que sim. Se o primeiro adquirente do produto não efetua o recolhimento ao 

FUNRURAL, não pode transferir tal ônus à empresa por ter esta posteriormente adquirido 

tais produtos. É que o adquirente originário passa a ser intermediário ou terceiro na nova 

transação. Neste caso, não há que se falar, portanto, em sub-rogação. 

Questões semelhantes à que se encontra sob análise já foram alvo de apreciação por 

parte deste egrégio TRF, por meio de todas as suas Turmas, conforme se verifica das 

ementas a seguir transcritas: 

"Ação declaratória cumulada com repetição de indébito. Contribuição FUNRURAL. 

Empresa adquirente de espécies aquáticas. 

- Pedido declaratório de inexistência de relação jurídica contributiva da empresa ao 

FUNRURAL na aquisição de peixes e crustáceos a terceiros não produtores. 

- Resistência da autarquia ré: responsabilidade do comprador, mesmo não imediato ao 

produtor. 

- Procedência. Sentença declaratória negativa. Efeitos limitados à questão consultada: 

não está a empresa, na situação descrita, obrigada ao recolhimento. 

- A contrario senso, incidirá a contribuição nas aquisições imediatas ao produtor, ainda 

que disfarçadas com a indicação de atravessadores inexistentes. 

- Restituição do indébito julgada improcedente por ausência de prova conclusiva de que 

os produtos foram adquiridos a terceiros ou não. 

- Manutenção da sentença". 

(3a Turma, AC nº 51694-CE, Rel. Juiz Ridalvo Costa, unân., julg. 25.08.94, DJ 16.09.94). 

"FUNRURAL. Contribuições. Aquisição de castanha de caju através de terceiros. 
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Responsabilidade. Conforme decorre do texto e do espírito da legislação pertinente, a 

contribuição alcança os produtos rurais vendidos pelo produtor ou adquirente imediato. 

Daí em diante, o produto perde a natureza original para transformar-se em mercadoria 

circulante entre comerciantes e intermediários, caso em que se presume feito o 

recolhimento oportuna e regularmente, não sendo de preocupar-se com o mesmo quem 

compra de comerciante não produtor". 

(2ª Turma, AC nº 1132-CE, Rel. Juiz Petrucio Ferreira, unân., julg. 18.09.89, DOE 

01.12.89). 

"FUNRURAL. Indústria de pesca. Produtos rurais adquiridos de terceiros não produtores. 

Incidência da contribuição. Incabimento. 

- A sub-rogação prevista em lei se reporta apenas ao adquirente, consignatário ou 

cooperativa. Todavia, se outra pessoa vem a adquirir o pescado de qualquer deles, não 

está obrigada a recolher a contribuição previdenciária, pois a obrigação não é transmitida 

ao longo da cadeia do processo de comercialização. 

.............................................................................................................. 

- Apelação parcialmente provida".  

(1ª Turma, AC nº 90756-CE, Rel. Juiz Castro Meira, julg. 07.11.96, unân.). 

Entendo, todavia, ser imprescindível que a empresa adquirente dos produtos comprove 

que não os obteve de produtores rurais ou que fora de terceiros intermediários. 

É que não é razoável, ao meu sentir, a simples alegação de que não fora o primeiro 

adquirente do produto para se eximir do pagamento da exação. 

É verdade que a autora, in casu, juntou aos autos inúmeras cópias de documentos para 

comprovar a aquisição da lagosta. Contudo, praticamente todos eles não contêm a 

identificação do vendedor, uma vez que falta o endereço, bem como o CPF ou documento 

de identidade. 

Penso que não é prudente admitir-se o argumento da empresa - de compra a 

"intermediários comerciantes atravessadores" (petição inicial, fls. 04, sic) -, sem 

demonstração cabal de que o produto fora realmente adquirido de intermediários ou não 

fora comprado do produtor originário. É que tal fato constituiria porta aberta para o não 

recolhimento efetivo da contribuição, inibindo o órgão federal de arrecadar os valores 

necessários para o custeio da previdência social rural. 

Como, no caso, a empresa não comprova, quantum satis, o que alega, entendo que a 

mesma se sub-rogou na obrigação de recolher a contribuição para o FUNRURAL. 

A propósito, trago à baila decisão da eg. 4ª Turma do TRF da 1ª Região que, ao meu 
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sentir, aplica-se, mudando o que for preciso mudar, ao caso em apreço, como se pode 

observar da ementa a seguir transcrita. 

"Previdencário - Contribuições - FUNRURAL - Leis Complementares nºs 11 e 16 - Decreto 

nº 83.081/79. 

1. Na aquisição de produtos rurais - couros e peles -, sub-roga-se o adquirente na 

obrigação do vendedor, quando produtor rural, de recolher a contribuição para o 

FUNRURAL. 

2. Somente as aquisições firmadas com intermediários, comerciantes, não produtores, 

eximem o comprador da aludida exação. 

3. Inexistência de prova capaz de ensejar a liberação da empresa autora. 

4. Apelo provido. Sentença modificada". 

(AC nº 91.01.00983-4/PI, Rel. Juíza Eliana Calmon, julg. 24.04.91, unân.). 

Na conclusão do bem-lançado voto, assevera a Relatora, hoje Ministra do eg. STJ: 

"Inexistindo no processo a prova cabal de terem os produtos adquiridos pela recorrida 

origem de intermediários, sendo certo que não foi cobrada qualquer contribuição para o 

FUNRURAL quando das aquisições (fls. 200 a 216), adotando a pacífica posição da 

jurisprudência, voto pelo provimento do apelo, para julgar improcedente a demanda". 

Com essas considerações, dou provimento à apelação e à remessa, para julgar 

improcedente a ação. Inverto os ônus da sucumbência. 

É como voto. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 196.509-PE 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: UNIÃO FEDERAL 

Apelados: FLAVIANO TOMAZ DE AQUINO E OUTROS 

Advogado: DR. EZEQUIEL DA SILVA BORGES (APDOS.) 

EMENTA: 

Processual Civil. Administrativo. Militar. Taifeiros. Embargos à execução de sentença. 

Preliminares. Inépcia da inicial. Impossibilidade de elaboração de cálculos em relação a 

alguns autores. Inocorrência. Excesso de execução. Ocorrência. Erro nos cálculos 

elaborados pelos exeqüentes/credores e pela embargante/devedora. Invalidade dos 

cálculos. Ocorrência. Sentença não fundamentada. Inobservância do art. 93, IX, da 

CF/88. Nulidade da sentença. 

- Não há falar-se de inépcia da inicial quando a mesma preenche os requisitos do art. 282 
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do CPC, exigências essas que também devem ser atendidas, em termos de peça 

exordial, constantes da execução, máxime quando a execução deve ser processada na 

forma do art. 604 do CPC. In casu, tais exigências já foram atendidas implicitamente, no 

momento em que o Juízo em que há de proceder-se tal execução é o mesmo Juízo onde 

originariamente ajuizou-se o processo de conhecimento. 

- Existindo, nos autos, elementos que autorizam o levantamento de cálculos com relação 

aos autores Anésio José Bezerra e Moacir Germano Bezerra, não há que se falar em 

impossibilidade de liquidação da sentença, no tocante aos mesmos. 

- A sentença deverá ser executada fielmente, sem ampliação ou restrição do que nela 

estiver disposto, compreendendo-se, todavia, como expresso o que virtualmente nela se 

contenha. 

- Tendo sido constatada pela Contadoria do Juízo a existência de erros, tanto nos 

cálculos apresentados pelos exeqüentes como nos cálculos apresentados pela 

embargante, inadmissível ter-se por liquidados tais valores. 

- A ausência de fundamentação na sentença, em descumprimento à regra insculpida no 

art. 93, inciso IX, da CF/88, gera nulidade da mesma. 

- Preliminares rejeitadas. 

- Remessa oficial provida e apelação da União Federal prejudicada. 

ACÓRDÃO 

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 

Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade de votos, rejeitar as 

preliminares e no mérito, também à unanimidade, dar provimento à remessa oficial, para 

anular a sentença e julgar prejudicada a apelação da União Federal, nos termos do voto 

do Juiz Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas, que ficam fazendo parte 

integrante do presente julgado. 

Recife, 19 de setembro de 2000 (data do julgamento). 

JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator 

RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Trata-se de apelação da sentença de fls. 

107/108, da lavra do Exmo. Sr. Juiz Federal Antônio Bruno de Azevedo Moreira, da 4ª 

Vara - Recife/PE, que concluiu por julgar parcialmente procedentes os embargos à 

execução interpostos pela União Federal, determinando a aplicação dos cálculos 

apresentados pela União na inicial dos embargos em relação aos autores ali listados e, 
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em relação aos que não foram contestados, deverão prevalecer os cálculos da parte 

credora para execução da sentença.  

Nas razões de apelo, pugna a União Federal pela reforma da decisão, argüindo, 

preliminarmente: a inépcia da inicial por não satisfazer os incisos II, III, IV, V, VI e VII do 

artigo 282 do CPC, devendo extinguir-se a execução, nos termos do art. 267, IV, do CPC; 

e impossibilidade de proceder-se à elaboração dos cálculos dos autores Anésio José 

Bezerra e Moacir Germano Bezerra, ante a ausência de comprovação dos valores a 

serem recebidos pelos respectivos autores.  

No mérito, requer a reforma da sentença para fazer prevalecer os cálculos apresentados 

na inicial dos embargos, ou, se for a hipótese, de anular-se a sentença de 1º grau, para 

que se realize perícia a fim de alcançar-se o valor correto para execução.  

Contra-razões.  

É o relatório. 

VOTO 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Trata-se de apelação da sentença 

que concluiu por julgar parcialmente procedentes os embargos à execução interpostos 

pela União Federal, determinando a aplicação dos cálculos apresentados pela União na 

inicial dos embargos em relação aos autores ali listados e, em relação aos que não foram 

contestados, deverão prevalecer os cálculos da parte credora para execução da 

sentença. 

Nas razões de apelo, pugna a União Federal pela reforma da decisão, argüindo, 

preliminarmente: a inépcia da inicial por não satisfazer os incisos lI, III, IV, V, VI e VII do 

artigo 282 do CPC, devendo extinguir-se a execução, nos termos do art. 267, IV, do CPC; 

e impossibilidade de proceder-se à elaboração dos cálculos dos autores Anésio José 

Bezerra e Moacir Germano Bezerra, ante a ausência de comprovação dos valores a 

serem recebidos pelos respectivos autores.  

No mérito, requer a reforma da sentença para fazer prevalecer os cálculos apresentados 

na inicial dos embargos, ou, se for a hipótese, de anular-se a sentença de 1º grau, para 

que se realize perícia a fim de alcançar-se o valor correto para execução. 

Inicialmente, antes da apreciação do mérito, cabe apreciar as preliminares de inépcia da 

inicial e impossibilidade de elaborar-se cálculos de liquidação em relação aos autores 

Anésio José Bezerra e Moacir Germano Bezerra, argüidas pela União Federal. 

Argúi a apelante que a petição inicial é inepta, face à ausência dos pressupostos previstos 

99 
 



 
 

no art. 282 do CPC. Ocorre que o art. 282 do CPC não cuida da inépcia da inicial, mas 

sim dos requisitos da petição inicial, que é ato formal pelo qual o autor postula em juízo, 

possibilitando ao órgão julgador o conhecimento da lide. 

A inépcia da inicial, como sendo um dos defeitos que impedem o início da atividade 

processual e jurisdicional, é regulada pelo parágrafo único do art. 295 do CPC. ln casu, 

tratando a hipótese de execução por título executivo judicial, tem-se que em termos de 

requisitos para promover o processo executivo há de atender-se o disposto no art. 604 do 

CPC, sem olvidar, por outro lado, que, inobstante, em termos de petição inicial, não possa 

negar que deva-se atender ao disposto nos incisos do artigo 282 do CPC.  

No caso presente, tais exigências já foram atendidas implicitamente, no momento em que 

o juízo em que há de proceder-se tal execução é o mesmo onde originariamente foi 

interposto o processo de conhecimento. As partes - exeqüentes e executada - são as 

mesmas que integram a relação originária, o pedido é o deduzido no processo executivo, 

ou seja, o cumprimento do decisum no processo principal, o valor da causa - o quantum 

exequendum, as provas, nos respectivos termos do artigo 604 do CPC -, a memória de 

cálculos, requisitos estes todos encontrados no próprio pedido de execução da sentença, 

que findou por requerer a citação da executada, donde não há como acolher a preliminar 

de indeferimento da inicial, por inépcia, que, nos termos do art. 295, parágrafo único, do 

CPC, só será considerado se lhe faltar pedido ou causa de pedir;  da narração dos fatos 

não decorrer logicamente sua conclusão;  o pedido for juridicamente impossível ou ainda 

contiver situações incompatíveis entre si, situações essas não encontradas na inicial. 

No tocante à impossibilidade de processar-se a liquidação em relação aos autores Anésio 

José Bezerra e Moacir Germano Bezerra, a mesma não procede, tendo em vista que nos 

autos constam documentos apresentados pela própria União Federal que possibilitam a 

elaboração de tais cálculos. 

Dessa forma, rejeito as preliminares. 

Passo ao mérito. 

É inegável que os cálculos apresentados pelos exeqüentes gozam de presunção de 

veracidade, tendo-se que toda argüição tendente a desconstituí-los, in casu, ao 

argumento de excesso, a teor do art. 741, V, c/c o art. 743 , I, lI, llI, IV e V do CPC, deve 

ser procedida mediante prova inequívoca. 

É de atentar-se, por outro lado, que tendo os embargos à execução natureza jurídica de 

ação incidental, cujo objetivo é a desconstituição parcial ou total do título executivo, que 

tem presunção de certeza, exigibilidade e liquidez, hoje decorrente da memória de cálculo 
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apresentada pelo credor/exeqüente, nos precisos termos do art. 604 do CPC, pois que, ao 

eliminar a liquidação por cálculo do contador, de acordo com a nova sistemática 

processual, e não havendo mais oportunidade para impugnação dos cálculos por parte do 

executado, ou que os mesmos sejam homologados por sentença, entretanto, não retirou 

os requisitos do título exeqüendo - a sentença, vez que a ausência de cálculo ou mesmo 

de precisão destes não afeta a liquidez do débito, conforme lição do Mestre Caio Mário da 

Silva Pereira sobre a matéria, 13º ed, Vol. lI, fls. 171, em sua obra intitulada Instituições 

de Direito Civil. E outra não é a orientação da jurisprudência. 

"A dívida não deixa de ser líquida, se precisa, para saber em quanto importa, de simples 

aritmética (STF-RP 57/246; RSTJ 21/397; STJ-RT 670/181). Também não deixa de ser 

certa (RSTJ 50/336). Theotonio Negrão, em comentários ao art. 618 do CPC, 27ª ed.". 

Moacyr Amaral Santos, em suas Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 14ª ed., 3º 

Vol., fls. 41, em analisando o excesso da execução, doutrina que: 

"Ocorre o excesso de execução, quando se pleiteia quantia superior à do título, atacando-

se o pedido por ser maior que o devido e, neste caso, os embargos visam reduzir a 

execução ao quantum devido. Quando se processa a execução de modo diferente do que 

foi determinado na sentença, nos termos do art. 743, III, do CPC, a execução não se 

houve fiel ao título executivo, destinando-se os embargos à anulação do processo 

executório. Para ilustrar a questão, diz ainda que há excesso, "quando na execução de 

obrigação de fazer, pede-se a prestação do fato em prazo mais curto do que o fixado na 

sentença; quando, tendo a sentença condenado o devedor a pagar o valor da coisa, 

pede-se, na execução, a entrega desta". 

No mesmo sentido caminha a jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

"A sentença deverá ser executada fielmente, sem ampliação ou restrição do que nela 

estiver disposto. Compreendendo-se, todavia, como expresso o que virtualmente nela se 

contenha". (E. STJ, RE 315/132). 

"A elaboração de conta em sede de liquidação deve-se fazer em estrita consonância com 

o decidido na fase cognitiva, para o que se impõe averiguar o sentido lógico da decisão 

liquidanda, por meio da análise integrada de seu conjunto, afigurando-se despropositado 

o apego à interpretação literal de período gramatical isolado que conflita com o contexto 

de referida decisão" (STJ - 4ª Turma, REsp 44.465-9-PE, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 

12.04.94, não conheceram, v.u., DJU 23.05.94, p. 12.616, 2ª col., em). 

Da análise dos presentes autos, ao observar a existência de contradição entre os valores 

apresentados como devidos pelos credores/exeqüentes e o demonstrativo trazido na 
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exordial dos embargos, decidi para melhor leitura daqueles cálculos pelo 

encaminhamento dos autos ao Contador da Justiça Federal de 1ª instância, face à 

inexistência de setor neste Tribunal apto a prestar informações acerca da correção dos 

cálculos. Destaco trecho da informação apresentada por aquele profissional, bem como 

demonstrativo comparativo entre os valores apresentados pelas partes e os encontrados 

pela Contadoria. 

"............................................................................................................ 

Os embargados, quando elaboraram os cálculos, consideraram que as diferenças 

apresentadas pela embargante se referiam apenas ao soldo. Então, sobre o valor, 

adicionaram as gratificações já incluídas, isso gerou excesso de execução. Não foi 

possível identificar os índices de correção e taxas aplicados nos cálculos embargados, 

mas foi possível identificar que a partir de 07/95 os cálculos foram corrigidos através do 

processo de capitalização juros sobre juros, (Destaquei). 

A embargante, às fls. 31/80 destes embargos, equivocadamente, aplicou o índice de 

correção monetária de 03/86 em 02/86. Como o índice de 03/86 estava convertido para 

cruzados e o valor de fevereiro estava expresso em cruzeiros, o valor final ficou mil vezes 

superior. O erro cometido com a referida parcela gerou excesso nos referidos cálculos.  

Às fls. 129/270 a embargante retificou o equívoco de fls. 31/8, no entanto, atualizou as 

diferenças para 10/99 (data do cálculo) e computou os juros para 04/98 (data dos cálculos 

impugnados). Portanto, os valores apresentados não representam o quantum realmente 

devido. 

.............................................................................................................." 

De uma comparação dos cálculos apresentados pelos autores/ embargados, ora 

exeqüentes, pela embargada/União, pela Contadoria do Juízo/ contadora, cujo trabalho 

fora por mim solicitado, tem-se o seguinte quadro demonstrativo: 

 

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS VALORES ENCONTRADOS PELAS PARTES 

 

(*valores encontrados pela Contadora com aplicação dos expurgos) 

Verifica-se, assim, em relação aos valores apresentados pelos autores - R$ 

62.298.816,36 - e os cálculos apresentados pela União Federal - R$ 4.219.842,64 -, uma 

diferença gritante de R$ 58.078.973,72. 

Ainda pela Contadora que me socorreu em tais cálculos, em termos de valor encontrado 

como devido, isto com a aplicação dos devidos expurgos, foram encontrados em relação 
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aos mesmos períodos os seguintes valores: 

- no tocante ao mês de abril/98, a importância de R$ 4.541.910,79 passou para R$ 

7.021.865,64; 

- no tocante ao mês de outubro/99, o valor de R$ 4.914.483,01, passou para R$ 

7.582.433,86; 

- em agosto do ano em curso, o valor de R$ 5.532.587,91 passou para R$ 8.527.316,74, 

que em relação aos R$ 62.298.816,36 registram uma diferença a menos de R$ 

53.771.499,62. 

Diante, pois, da exorbitante diferença, R$ 58.078.973,72, conforme acima já registrei, 

socorri-me dos trabalhos técnicos da Contadoria da Seção Judiciária da Justiça Federal 

de Pernambuco, que encontrou inicialmente como valor exeqüendo, não aquele de R$ 

62.298.816,36 apresentado pelos exeqüentes, nem os R$ 4.219,842,64 apresentados 

pela União Federal e sim, efetuadas as devidas correções, após identificar os equívocos 

na elaboração dos cálculos acima falados, somaram, atendendo às épocas determinadas 

- abril/98 igual a R$ 4.541.910,79; outubro/99 igual a R$ 4.914.483,01; agosto do ano em 

curso, R$ 5.532.587,91. Valores estes apresentados em termos de tempo mais recente e 

que se distanciam em relação aos apresentados pelos autores em menos R$ 

56.766.228,45. 

Inadmissível tenham-se como liquidados tais valores, onde em exames realizados nas 

planilhas apresentadas pelas partes e igualmente pelo exame realizado por Contador 

Oficial, cujo serviço foi pedido por este Juiz, diante de divergências tão gritantes 

encontradas naqueles cálculos, identifica-se ainda diferença na ordem de quase R$ 54 

milhões de reais. Máxime quando na sentença que decidiu os presentes embargos, posta 

em apenas duas laudas dedicadas em sua maior parte ao relatório, não dedicando 

nenhum espaço ao exame dos cálculos e concluindo-se para, sem qualquer fundamento, 

acolher os cálculos apresentados pela embargante em relação aos autores consignados 

em tais cálculos, tendo como certos os cálculos dos demais autores, isto também sem 

qualquer fundamento. 

Em cuidando da sentença e não sendo de esquecer a natureza de ação dos embargos à 

execução, não há como se negar aplicarem-se à sentença que resolveu tais embargos o 

disposto no art. 458 do CPC, que tem como requisitos essenciais da sentença o relatório, 

onde estarão os nomes das partes; a suma do pedido e da resposta do réu; tal qual o 

registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo; os fundamentos 

em que o juiz analisará as questões de fato e de direito e o dispositivo em que resolverá 
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as questões que as partes lhe submeteram. 

A jurisprudência tem como omissa e pois nula a sentença não fundamentada, exigência 

esta estabelecida como norma constitucional, ao estabelecer no artigo 93, inc. IX, que 

todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário hão de ser fundamentadas, sob pena 

de nulidade. 

Importa observar que, cuidando a hipótese de decisão sujeita ao duplo grau de jurisdição, 

nos termos precisos do artigo 467, lII, do CPC, cabe a esta Corte proceder, em relação a 

tais cálculos, ao exame que deixou de ser efetuado no Juízo de 1º grau, e sendo este 

realizado em grau recursal, por minha determinação, foram constatados pela contadoria 

do Juízo equívocos, tanto em relação ao montante apresentado pelos exeqüentes, como 

pelos apresentados pela própria União Federal. Não vejo como deixar de dar provimento 

à presente remessa oficial para, diante do excesso da execução resultante dos erros 

identificados em tais cálculos, anular a sentença dos embargos para determinar proceder-

se a novos cálculos, levando-se em conta doravante os valores apresentados pela 

Contadoria. 

Finalizando, ad argumentandum tantum, o erro dos cálculos identificados pela Contadoria 

do Juízo autoriza a identificar-se nesta execução, da parte dos exeqüentes, desacerto dos 

seus cálculos quando, conforme se verifica do exame destes autos, sem qualquer 

discussão, após apresentarem seus valores exeqüendos, alguns dos autores 

concordaram pura e simplesmente fossem reduzidos em 50% (cinqüenta por cento), no 

caso em termos individuais, de cerca de um milhão para quinhentos mil reais. 

Não podendo, pois, admitir que se transforme uma demanda judicial em uma simples 

aventura, é que, não podendo dentro de tal enfoque ter como liquidado o valor 

exeqüendo, é que, considerando igualmente a manifesta nulidade da sentença, manca de 

qualquer fundamentação, concluo por dar provimento aos presentes embargos para que, 

após procederem-se a novos cálculos dos valores exeqüendos, isto com a exigência 

necessária e o cuidado indispensável com que devem ser tratados valores a serem pagos 

pela Administração Pública, resolva sua Excelência os presentes embargos, em decisão 

devidamente fundamentada, segundo comando expresso do artigo 93, IX, da CF/88. 

Por tais razões, rejeito as preliminares, dou provimento à remessa oficial, para anular a 

sentença, e julgo prejudicada a apelação da União Federal.  

É o meu voto. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 198.372-AL 
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Relatora: A SRA. JUÍZA MARGARIDA CANTARELLI 
Apelante: CRMV/AL - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DE ALAGOAS 

Apelado: JOÃO FERREIRA DE ALBUQUERQUE 

Advogados: DRS. VASCO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS (APTE.) 

EMENTA: 

Processual Civil. Execução fiscal. Conselho. Fiscalização profissional. Competência da 

Justiça Federal. Personalidade jurídica. Serviço. Natureza pública. Lei nº 9.649/98. ADIN 

nº 1717-6. 

- Legítima a utilização dos privilégios da execução fiscal, uma vez que presente a 

supremacia do interesse público, na medida em que a fiscalização do desempenho das 

atividades profissionais compõe o elenco de atividades administrativas do Estado. 

- Apelação provida. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível em que são partes as acima 

mencionadas, acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 

unanimidade, dar provimento ao apelo, nos termos do voto da Relatora e notas 

taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 

Custas, como de lei. 

Recife, 8 de junho de 2000 (data do julgamento). 

JUÍZA MARGARIDA CANTARELLI - Relatora 

RELATÓRIO 

A SENHORA JUÍZA MARGARIDA CANTARELLI: Trata-se de apelação de sentença 

proferida nos autos de execução fiscal movida por Conselho Profissional, oriunda de 

processo administrativo. 

Em seu decisum, o MM. Juiz de primeiro grau julgou extinto o processo, com fundamento 

no artigo 267, inciso VI, do CPC, por entender que os Conselhos de Fiscalização 

Profissional perderam sua condição de "autarquias profissionais", com a edição da Lei nº 

9.649/98. Externou, ainda, o entendimento de que inviável é o processo executório 

relativo a débitos ditos "insignificantes", nos termos da Lei nº 9.469/97, c/c MP nº 1.699-

37/98. 

Inconformado, o Conselho interpôs recurso apelatório, aduzindo, em suma, que presta 

serviço de natureza pública, sendo da Justiça Federal a competência para apreciar seus 
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litígios, inclusive suas execuções, independentemente do valor envolvido. Menciona vasta 

jurisprudência sobre o assunto e refere-se ao disposto na Súmula nº 66 do STF. 

Subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos por força de distribuição. 

Peço a inclusão do feito na pauta. 

É o relatório. 

VOTO 

A SENHORA JUÍZA MARGARIDA CANTARELLI (Relatora): O cerne da presente 

demanda refere-se à natureza jurídica dos Conselhos Profissionais, após o advento da 

Lei nº 9.649, de 27.05.1998, frente ao disposto no artigo 1º da Lei nº 6.830/80, o qual 

autoriza a cobrança da dívida ativa das autarquias via execução fiscal. 

Entendo que os Conselhos Profissionais, mesmo com o advento da Lei nº 9.649/98, 

apesar de passarem a possuir personalidade jurídica de direito privado, continuaram 

prestando serviço de natureza pública. A referida Lei nº 9.649/98, entre outros pontos, 

apenas veio disciplinar o seu funcionamento, passando a ser de modo desvinculado da 

Administração, embora submetido à autorização legislativa que delegue poderes 

específicos. 

Assim, embora desprovidos da condição de entes autárquicos, os seus créditos, 

decorrentes do desempenho de serviço de natureza pública, legitimam a utilização dos 

privilégios da execução fiscal, uma vez que não desapareceu a supremacia do interesse 

público em ver o desempenho das atividades profissionais regularizado e devidamente 

fiscalizado. 

O próprio Supremo Tribunal Federal decidiu liminarmente na ADIN nº 1717-6, 

suspendendo os efeitos do artigo 58 da Lei nº 9.649/98, que atribuía natureza privada aos 

Conselhos de Fiscalização Profissional. 

A Justiça Federal é a competente para processar e julgar tal execução, embora que não 

mais pelo rito especial da execução fiscal, nos termos do próprio § 8º do artigo 58 da 

mesma Lei nº 9.649/98, o qual é taxativo ao dizer que compete à justiça federal a 

apreciação das controvérsias que envolvam os Conselhos de Fiscalização de Profissões 

regulamentadas, quando no exercício de serviços a ele delegados, conforme disposto no 

caput. 

Sobre o assunto, transcrevo julgamento proferido no CC 22317/RJ, da lavra do Ministro 

Milton Luiz Pereira (DJ 19.04.1999, p. 00071): 

"Processual Civil. Conflito negativo de competência. Execução fiscal. Conselho de 
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Fiscalização Profissional. CF, arts. 21, XXIV, e 22, XVI. Lei nº 9.649/98 (art. 58 e § 8º). 

1. As contribuições, anuidades e multas exigidas pelos Conselhos de fiscalização 

profissional não decorrem de contrato de natureza privada e sim de obrigações 

legalmente estabelecidas. Andante, a alteração da personalidade jurídica da autarquia 

federal para ente privado (art. 58, Lei 9.649/98) não institue uma relação privatística. 

2. Não desfigurado o título executivo, a modificação comentada, per se ipsum, não altera 

a situação jurídica anterior, competindo à Justiça Federal, na espécie, processar e julgar a 

execução forçada. 

3. Multifários precedentes jurisprudenciais. 

4. Conflito conhecido, declarando-se a competência da Justiça Federal". 

A segunda questão suscitada refere-se à dispensa da execução para valores ditos 

insignificantes. O MM. Juiz a quo, embora ressaltando a perda da qualidade de ente 

autárquico para os Conselhos Profissionais, fundamentou sua decisão pela extinção do 

processo sem julgamento do mérito no alcance das disposições da Lei nº 9.469/97, c/c a 

Medida Provisória nº 1.699-37, de 30.06.1998, as quais tratam da execução fiscal de 

débito inscrito como Dívida Ativa da União, com valor consolidado igual ou inferior a mil 

UFR (unidade fiscal de referência). 

Observe-se que ditos dispositivos referem-se, taxativamente, a créditos cuja titularidade 

pertence à União. No caso em tela, a cobrança pretendida refere-se à receita própria do 

Conselho, fixada e cobrada por aquele ente. 

A referida Lei nº 9.469/97 apenas facultou a extinção das ações em curso, de valor igual 

ou inferior a um mil reais. Enquanto que a MP nº 1.699-37/98 determinou, apenas, o 

arquivamento, sem baixa na distribuição, das execuções fiscais de débitos inscritos na 

Dívida Ativa da União pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados. 

Diante do exposto, dou provimento à apelação, anulando a sentença recorrida para 

determinar a baixa dos autos à instância de origem, a fim de que se dê prosseguimento à 

execução. 

É como voto. 

APELAÇÂO CÍVEL Nº 199.407-CE 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ  
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Apelado: RAIMUNDO PEREIRA VALENTE 

Advogados: DRS. ROSÂNGELA FAÇANHA BRAGA E OUTROS (APTE.) E RAIMUNDO DA SILVA 

ARAÚJO E OUTRO (APDO.) 
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EMENTA: 

Previdenciário. Aposentadoria especial. Trabalho exercido em condições prejudiciais à 

saúde. Profissão não relacionada no rol daquelas ensejadoras do benefício. Possibilidade. 

Perícia técnica. Desnecessidade. 

- A denominação da atividade exercida não constitui óbice ao reconhecimento de tempo 

de serviço para efeito de aposentadoria especial, conquanto resta comprovado o exercício 

da prestação de serviço em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a 

integridade física do trabalhador. 

- Sendo a prova material e testemunhal suficientes para o convencimento do julgador de 

que o segurado exerceu atividade insalubre, desnecessária a realização de perícia 

técnica. 

- Restando comprovado o desempenho da atividade insalubre por mais de 25 (vinte e 

cinco) anos, nos termos do Decreto nº 53.831/64, mantém-se a sentença que, 

corretamente, deferiu ao autor a aposentadoria especial. 

- Apelação e remessa oficial improvidas. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que figuram como partes as acima 

identificadas, decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 

unanimidade, negar provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do relatório, 

do voto do Juiz Relator e das notas taquigráficas constantes dos autos, que passam a 

integrar o presente julgado. 

Custas, como de lei. 

Recife, 20 de junho de 2000 (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 presente ação 

sumaríssima, reconhecendo o direito do autor à aposentadoria especial, a contar da data 

do requerimento administrativo, com o pagamento das parcelas atrasadas devidamente 

corrigidas. 

O INSS, em suas razões recursais, alega que as provas dos autos demonstram que o 

autor não perfaz o tempo necessário à obtenção da aposentadoria especial aos 25 (vinte 
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e cinco) anos de serviço, uma vez que a soma do referido tempo representa apenas 22 

anos, 6 meses e 23 dias. Sustenta que, não estando a atividade desenvolvida pelo autor 

enquadrada no rol das ensejadoras do benefício especial do Anexo II do Decreto nº 

83.080/79, item 2.1.1, faz-se necessária a realização de perícia para comprovação de 

efetiva exposição ao agente prejudicial à saúde ou à integridade física. 

Duplo grau obrigatório. 

É o relatório. 

VOTO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): O apelante se insurge contra a sentença a 

quo, ao argumento de que o autor não comprovou o tempo necessário à obtenção da 

aposentadoria especial, bem como a atividade desenvolvida pelo mesmo não estaria 

enquadrada no rol das ensejadoras a produzir a aposentação aos 25 (vinte e cinco) anos 

de trabalho, e que seria necessária a realização de perícia para comprovar a efetiva 

exposição aos agentes prejudiciais à saúde e à integridade física. 

Tenho que as provas colacionadas para os autos são idôneas e suficientes para 

comprovar que a atividade exercida pelo autor foi sob condições de insalubridade. 

Com efeito, os documentos acostados às fls. 15/19, contendo informações sobre 

atividades com exposição a agentes agressivos (físicos, químicos, biológicos etc.), para 

fins de instrução de processos de aposentadoria especial, preenchidos pelas empresas 

para as quais o autor trabalhou, comprovam ter o mesmo exercido suas atividades sujeito 

a agentes agressivos, tais como: ruídos de máquinas tipográficas, motores elétricos, e a 

produtos químicos como solventes, ácidos, tintas, querosene etc., de forma habitual e 

permanente durante toda a jornada de trabalho. 

Além da prova documental apresentada, verifico que as testemunhas ouvidas em juízo 

foram unânimes em confirmar os fatos alegados pelo autor. É de se notar que as mesmas 

mostraram ser conhecedoras da causa e contemporâneas dos fatos narrados. 

Sendo assim, não procede a argumentação do apelante. 

Cumpre salientar, que, embora a atividade do autor - gráfico - não esteja incluída no rol 

daquelas ensejadoras da aposentadoria especial, conforme Anexo do Decreto nº 

53.831/64, a jurisprudência vem entendendo que a denominação da atividade não 

constitui óbice à sua concessão, desde que comprovada a prestação de serviços em 

condições especiais. Além do que as tabelas do aludido decreto são meramente 

exemplificativas.  
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No que tange ao argumento do apelante de que seria necessária a realização de perícia 

para se comprovar efetiva exposição ao agente prejudicial à saúde ou à integridade física, 

não merece prosperar. 

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. 

Ora, tendo o MM. Juiz monocrático verificado que as provas constantes dos autos são 

suficientes para convencê-lo de que o autor em toda a sua jornada de trabalho esteve 

exposto a ruídos e ao manuseio de produtos químicos, não há necessidade de se 

determinar perícia. 

Restando comprovado o desempenho da atividade insalubre por mais de 25 (vinte e 

cinco) anos, nos termos no código 2.5.5 do Anexo do Decreto nº 53.831/64, mantém-se a 

sentença que, corretamente, deferiu ao autor a aposentadoria especial. 

Ante estas considerações, nego provimento à apelação e à remessa oficial. 

É como voto. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 203.021-RN 

Relator: O SR. JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 

Apelado: JOÃO GOMES FILHO 

Advogados: DRS. VENÂNCIO NOGUEIRA DE FARIAS E OUTRO (APDO.) 

EMENTA: 

Constitucional e Processual Civil. Princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. 

Fixação da verba advocatícia. Apreciação eqüitativa do juiz. 

- Vigora no direito pátrio o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, segundo o 

qual não é necessário o esgotamento da via administrativa para que se acione o Poder 

Judiciário. 

- Os honorários advocatícios, quando for vencida a Fazenda Pública, devem ser fixados 

segundo a apreciação eqüitativa do magistrado, levando-se em consideração, dentre 

outros aspectos, o zelo profissional e o trabalho realizado pelo causídico. 

- Apelação e remessa oficial improvidas. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 203.021- RN em que são partes 
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as acima mencionadas, acordam os Juízes da Quarta Turma do Tribunal Regional 

Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar provimento à apelação e à remessa, nos 

termos do voto do Relator e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo 

parte integrante deste julgado. 

Custas, como de lei. 

Recife, 26 de setembro de 2000 (data do julgamento). 

JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO - Relator 

RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO:  

1. Trata-se de remessa e de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo 

douto Juízo de origem, que julgou procedente o pedido expendido na inicial, condenando 

a demandada a restituir, devidamente corrigidos, os valores descontados na rescisão 

contratual do demandante a título de Imposto de Renda incidente sobre as verbas de 

incentivo ao Plano de Demissão Voluntária.  

2. A sentença proferida pelo douto Juiz a quo condenou, ainda, a demandada ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da 

condenação. 

3. A apelação interposta narra que o processo em questão deve ser extinto sem 

julgamento de mérito, com fulcro no art. 267, VI, do Código de Processo Civil (ausência 

de interesse de agir), tendo em vista que o pleito do demandante poderia ter sido 

formulado unicamente na esfera administrativa.  

4. O recurso refuta, ainda, os honorários advocatícios arbitrados no patamar de 10% 

sobre o valor da condenação, narrando que tal verba honorária deveria ter sido fixada no 

patamar de 5% sobre o valor da causa, haja vista o disposto no art. 20, parágrafo 4º, do 

Código de Processo Civil. 

5. O demandante, nas contra-razões recursais, postula pela incolumidade da sentença 

proferido pelo Juízo a quo, tendo em vista os empecilhos que a demandada coloca nos 

pedidos meramente administrativos. Requer, ainda, a manutenção dos honorários 

advocatícios à base de 10% sobre o valor da condenação, em obediência ao art. 20 do 

Código de Processo Civil.  

6. É o que havia de relevante para relatar. 

VOTO 

O SENHOR JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO (Relator): 
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1. Vigora no direito pátrio o princípio constitucional da inafastabilidade do controle 

jurisdicional, sendo que tal princípio é assegurado por uma série de garantias, dentre as 

quais a insculpida no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal de 1988: "A lei não excluirá 

da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito". 

2. Dessa forma, não prevalece, in casu, o entendimento exposto pela demandada 

segundo o qual o demandante deveria ter acionado unicamente a via administrativa, 

sendo dispensável socorrer-se do Poder Judiciário. 

3. Tal ilação decorre pura e simplesmente do fato de que não é necessário esgotar-se a 

via administrativa para somente, a posteriori, acionar o Poder Judiciário. 

4. No que tange aos honorários advocatícios, sabiamente decidiu o douto Juiz a quo, haja 

vista que na fixação da verba honorária, quando for vencida a Fazenda Pública, há de se 

considerar diversos aspectos, sobretudo o trabalho e zelo do causídico, possuindo o 

magistrado a livre apreciação eqüitativa do patamar devido. 

5. Apelação e remessa oficial improvidas. 

6. É como voto. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 210.652-RN 

Relatora: A SRA. JUÍZA MARGARIDA CANTARELLI 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 

Apelado: JOÃO BATISTA COSTA DE MEDEIROS 

Advogados: DRS. GENARTE DE MEDEIROS BRITO JÚNIOR E OUTROS (APDO.) 

EMENTA: 

Constitucional. Tributário. PETROS. Entidade de previdência privada. Art. 150, VI, c, da 

CF/88. Imposto de Renda pessoa física. Isenção. Parcela dos segurados. 

- Segundo o disposto no artigo 6º, VII, alínea b, da Lei nº 7.713/88, a complementação de 

proventos de aposentadoria paga por entidade de previdência privada está isenta do 

pagamento de Imposto de Renda no que se refere à parcela correspondente às 

contribuições cujo ônus tenha sido do participante. 

- Até o advento da Lei nº 9.250/95, que em seu artigo 33 revogou a isenção existente, não 

incidirá o Imposto de Renda na declaração de ajuste anual (pessoa física) sobre os 

benefícios recebidos de entidade de previdência privada, bem como as importâncias 

correspondentes ao resgate de contribuições. 

- Remessa oficial e apelação parcialmente providas. 
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ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível em que são partes as acima 

mencionadas, acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à 

unanimidade, dar parcial provimento ao apelo e à remessa oficial, nos termos do voto da 

Relatora e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante 

deste julgado. 

Custas, como de lei. 

Recife, 1º de junho de 2000 (data do julgamento). 

JUÍZA MARGARIDA CANTARELLI - Relatora 

RELATÓRIO 

A SENHORA JUÍZA MARGARIDA CANTARELLI: João Batista Costa de Medeiros moveu 

ação ordinária de declaração c/c de repetição de indébito contra a Fazenda Nacional 

visando à isenção tributária de que trata o art. 6º da Lei 7.713/88, incidente sobre a 

complementação de aposentadoria que recebe da PETROS, 

Argumenta o autor que o Imposto de Renda na fonte, no caso presente, deve incidir 

apenas sobre a parcela da complementação de aposentadoria correspondente ao ônus 

do empregador. 

A Fazenda contesta, argüindo ausência de atendimento de um dos pressupostos 

necessários ao reconhecimento da isenção, qual seja, que os rendimentos e ganhos de 

capital produzidos pelo patrimônio da entidade tenham sido tributados na fonte. Também 

cita voto do STJ em que decide ter a CAPEF imunidade tributária para o imposto em 

questão, sendo assim, não teria o autor direito ao benefício fiscal, somente admitido 

desde que os rendimentos e ganhos de capital produzidos pelo patrimônio da entidade 

tivessem sido tributados na fonte. Pede que seja intimada a PETROS para dizer se existe 

alguma ação pendente por ela interposta, em que requer sua imunidade. 

Ao final, o MM. Juiz a quo julgou procedente a ação, declararando a isenção sobre as 

parcelas relativas à complementação de proventos de aposentadoria do autor. 

Inconformada, a Fazenda Nacional interpôs recurso apelatório, com as razões de fls. 

100/108, reiterando os termos da contestação. 

Sujeito ao duplo grau de jurisdição.  

Após contra-razões, subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos por distribuição. 

Peço a inclusão do feito em pauta. 

É o relatório. 

113 
 



 
 

VOTO 

A SENHORA JUÍZA MARGARIDA CANTARELLI (Relatora): Trata-se de apelação e 

remessa oficial da r. sentença que julgou procedente ação ordinária, garantindo ao autor a 

isenção tributária de que trata o art. 6º da Lei 7.713/88, incidente sobre a 

complementação de aposentadoria que recebe da PETROS, bem como a restituição do 

imposto recolhido indevidamente.  

Inicialmente, quanto ao pedido de intimação da PETROS para dizer se existe alguma 

ação pendente sobre a questão interposta por ela, entendo que não deve ser acolhido, 

uma vez que o fato não vai influenciar na decisão desta Corte. 

Ora, no exemplo citado pela apelante sobre a interposição de ação pela CAPEF, 

esclareço que esta ajuizou ação pretendendo ver reconhecida sua imunidade tributária, 

por ser uma entidade de assistência social, e desse modo gozaria do benefício previsto 

no art. 150, VI, c, da CF/88. Na presente ação, pretende o autor a isenção do Imposto de 

Renda sobre os proventos de aposentadoria pagos pela CAPEF, relativamente ao valor 

correspondente às contribuições cujo ônus suportou, desde que os rendimentos e os 

ganhos de capital produzidos pelo patrimônio da entidade tenham sido tributados na fonte 

(art. 6º da Lei 7.713/88). 

Assim, não há como prosperar o pedido da apelante. 

No mérito, para a concessão da isenção pretendida no presente processo, não podemos 

exigir a comprovação de um ônus que não é do autor, mas sim da entidade de 

previdência privada, decorrendo o referido beneficio isentivo de expressa disposição legal, 

senão vejamos o que dispõe a Lei 7.713/88: 

"Art. 6º. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos recebidos por 

pessoas físicas: 

VIII - Os benefícios recebidos de entidades de previdência privada: 

a) ........................................................................................................; 

b) relativamente aos valores correspondentes às contribuições cujo ônus tenha sido do 

participante, desde que os rendimentos e ganhos de capital produzidos pelo patrimônio da 

entidade tenham sido tributados na fonte".  

O MM. Juiz Castro Meira, na AMS nº 62765/PB, julg. 14.05.98, pub. DJ 24.07.98, 

referindo-se à natureza jurídica de entidades privadas, aborda: 

"Houve inicialmente certa hesitação quanto à natureza jurídica de tais entidades. Todavia, 

o colendo Supremo Tribunal Federal fixou orientação no sentido de que tais instituições, 

ainda que não tenham fins lucrativos, não podem ser consideradas instituições de 
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assistência social, nos termos do art. 150, VI , c, da Constituição Federal. É que elas têm 

ação restrita para o seleto grupo dos seus segurados, não atendendo às pessoas 

necessitadas em geral". 

O Supremo Tribunal Federal já vem se posicionando que entidades como a PETROS, 

mantidas com recursos dos integrantes do seu quadro de filiados e repasses da parte que 

a patrocina, no caso Petrobrás, não fazem jus ao tratamento que a Carta Magna reserva 

às instituições de assistência social, conforme passo a transcrever abaixo: 

"Entidade de previdência privada. 

Sendo mantida por expressiva contribuição dos empregados, ao lado da satisfeita pelos 

patrocinadores, não lhe assiste o direito ao reconhecimento da imunidade tributária 

prevista no art. 19, III, c, da Constituição de 1967, visto não se caracterizar, então, como 

instituição de assistência social. 

Recurso extraordinário de que, por maioria, não conhece". (RE 1363321/210-RJ, Rel. Min. 

Octávio Gallotti, DJ 25.06.93, p. 12.641). 

Quanto ao próprio direito reclamado, tenho como procedente o pedido, concordando com 

o exposto pelo Juiz de primeiro grau. A isenção pretendida decorre de disposição 

expressa de Lei. Neste sentido vem decidindo esta e. Turma, a exemplo do julgamento da 

AC nº 88.960-CE, julg. 26.09.96, cujo relator foi o ilustre Juiz Castro Meira, cuja ementa 

transcrevo: 

"Tributário. Aposentadoria. Complementação. Entidade privada. Imposto de Renda na 

Fonte. Complementação de aposentadoria por entidade privada. 

A complementação de proventos de aposentadoria paga por entidade de previdência 

privada está isenta do pagamento de Imposto de Renda, nos termos do art. 6º, VII, b, da 

Lei nº 7.713/88. 

As entidades de previdência privada fechada não se consideram instituições de 

assistência social, nos termos do art. 150, VI, c, da Constituição Federal. 

Apelação e remessa oficial improvidas". 

Entretanto, mister se faz salientar que a Lei nº 9.250/95, em seu artigo 33, revogou a 

isenção existente, estabelecendo que incidirá o Imposto de Renda na Fonte e na 

declaração de ajuste anual (pessoa física) sobre os benefícios recebidos de entidade de 

previdência privada, bem como as importâncias correspondentes ao resgate de 

contribuições. Desse modo, entendo que os autores têm direito à isenção requerida até a 

entrada em vigor da Lei 9.250, de 26.12. 95. 

Quanto aos juros e aos honorários advocatícios, não há por que modificar a decisão 
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monocrática, visto que os juros são devidos à taxa de 1% ao mês a partir da citação e os 

honorários advocatícios, devido ao trabalho exercido pelo causídico do autor e nos termos 

do art. 20 do CPC, devem ser fixados em 10% sobre o valor da condenação. 

Diante do exposto, dou parcial provimento à remessa oficial e ao apelo da União, 

modificando parcialmente a sentença, para declarar a isenção requerida até a entrada em 

vigor da Lei 9.250, de 26.12.95. 

É como voto. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 225.628-CE 

Relator: O SR. JUIZ LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA 
Apelante: RAIMUNDO OSCAR ARAGÃO SOARES 

Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Advogados: DRS. JUAN ORTEGA ROCHA DE ARAGÃO E OUTRO (APTE.) E JOSÉ ELMAR 

FURTADO ARRUDA E OUTROS (APDO.) 

EMENTA: 

Previdenciário. Concessão de aposentadoria. Servidor celetista. Mudança de regime. 

Exclusão do regime da Previdência Social. Art. 12 da Lei nº 8.213/91, c/c art. 4º da Lei 

Estadual nº 11.712/90. 

- O servidor público, civil ou militar, da União, Estados ou Municípios, e de suas 

autarquias e fundações, é excluído do Regime Geral de Previdência Social, desde que 

sujeito a sistema próprio de Previdência Social (art. 12 da Lei nº 8.213/91). 

- Os servidores do Estado do Ceará, antes submetidos ao regime celetista, cujos 

empregos foram transformados em cargos ou funções com o advento da Lei nº 11.712/90, 

passaram a ser segurados obrigatórios do Instituto de Previdência do Estado do Ceará - 

IPEC (art. 4º da Lei Estadual nº 11.712/90). 

- Apelação improvida. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que figuram como partes as acima 

identificadas, decide a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 

unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório, do voto do Juiz 

Relator e das notas taquigráficas constantes dos autos, que passam a integrar o presente 

julgado. 

Custas, como de lei. 
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Recife, 19 de setembro de 2000 (data do julgamento). 

JUIZ LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA - Relator 

RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA: Raimundo Oscar Aragão Soares 

interpôs recurso de apelação contra sentença da lavra do MM. Juiz Federal da 6ª Vara - 

CE que, nos autos de ação ordinária ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro 

Social, julgou improcedente pedido de concessão de aposentadoria por tempo de serviço. 

Em seu recurso (fls. 112), o apelante alega, em síntese, que é segurado da Previdência 

Social desde 07.02.52, contando, em 1º.09.86, data em que lhe foi concedido o abono de 

permanência, com tempo de serviço de 30 anos, 11 meses e 29 dias; que continuou a 

contribuir para a Previdência até junho/90, uma vez que, a partir de julho/90, por força do 

art. 1º da Lei nº 11.712, 24.07.90, passou a ser regido pelo Regime Estatutário; que, 

nessa data, já contava com 34 anos e 9 meses de tempo de serviço, fazendo jus à 

aposentadoria na proporção de 94% do salário-de-benefício, nos termos do art. 53 da Lei 

nº 8.213/91; que, quando da mudança de regime jurídico, já adquirira o direito de 

aposentar-se pela Previdência Social. 

Nas contra-razões (fls. 118), o INSS argumenta, em resumo, que a impIementação das 

condições necessárias à aposentação do autor ocorreram em 1990, quando ainda 

vigoravam os Decretos nºs 89.312/84 (CLPS) e 83.080/79 (RBPS); que, nos termos da 

legislação retro, o autor faz jus a 92% do salário-de-benefício; que a data de início do 

benefício deve retroaglr apenas até a data do pedido formulado na esfera administrativa, 

e não a noventa dias da data do desligamento do autor do RGPS, como requerido na 

inicial. Alfim, pugna pela manutenção do decisum. 

É o relatório. 

VOTO 

O SENHOR JUIZ LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA (Relator): A pretensão do 

apelante, formulada no presente recurso, é a de ver reconhecido o seu direito de 

aposentar-se pelo Regime Geral de Previdência Social, recebendo proventos 

proporcionais ao tempo de serviço, em razão de ter contribuído para a Previdência Social 

por lapso temporal superior a trinta anos, antes da mudança do regime celetista para o 

estatutário, com o advento da Lei Estadual nº 11.712/90. 

Ao indeferir a postulação do autor, o MM. Juiz singular assim se houve: 

"... No mérito, estou em que razão assiste ao INSS. É certo que o autor chegou a gozar 
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do benefício denominado 'abono de permanência em serviço', que lhe fora deferido ao 

tempo em que era servidor público regido pela CLT (v. fls. 24). Na condição, contudo, de 

servidor da Fundação da Ação Social (ex-PROAFA), órgão integrante da administração 

indireta do Estado do Ceará (v. fls. 52/55), o autor encontrava-se em plena atividade 

quando da vigência da CF/88 (cujo art. 39 determinou a instituição de Regime Jurídico 

Único para os servidores públicos da administração direta, indireta e fundacional) e da 

própria Lei Estadual nº 11.712/90 (que instituiu aludido RJU para os servidores estaduais, 

inclusive fundacionais), sendo por ele abrangido, consoante reconhece na inicial e, de 

resto, consta das anotações de sua CTPS (v fls. 21). 

Certo é que, apesar de continuar em plena atividade e sem requerer aposentadoria 

perante aquela Fundação, demandou junto ao INSS a transformação do seu 'abono de 

permanência' em 'aposentadoria por tempo de serviço'. Ao que parece, pretende 

aposentar-se pelo RGPS e continuar em atividade perante o RJU. 

A transferência de regime (da CLT para o RJU) importa em imediata exclusão do 

segurado do RGPS (Regime Geral da Previdência Social). O tempo de serviço pretérito, 

pela CLT, é imediatamente averbado perante o PSSP (Plano de Seguridade do Servidor 

Público), operando-se uma compensação financeira entre tais regimes (art. 202, § 2º, 

CF/88). Logo a aposentadoria do autor, na condição de servidor da Fundação da Ação 

Social, é encargo desta e não do INSS, enquanto administrador apenas do RGPS. 

Não há que se falar em direito adquirido a aposentadoria pelo RGPS, se, como no caso, o 

servidor, em plena atividade, foi transferido, ex vi legis, para o RJU, à vista, aliás, de 

comando constitucional. É possível que o autor pretenda aposentar-se pelo RGPS para, 

depois, demandar idêntica aposentadoria junto ao PSSP. Tamanha pretensão seria 

juridicamente impossível, até porque o mesmo tempo de serviço, com apenas uma 

contribuição, não pode ser computado para justificar aposentadoria em regimes 

previdenciários distintos. Se, contudo, está cioso disto, parece estranho que insista em 

aposentar-se pelo RGPS, onde, certamente, amargaria prejuízo, pois é notório que os 

proventos de aposentadoria pagos por tal sistema são deveras inferiores aos pagos pelo 

PSSP". 

A douta sentença não merece qualquer reparo. 

A aposentadoria é o direito do servidor à inatividade remunerada, nas hipóteses de 

invalidez, idade ou em decorrência do preenchimento dos requisitos definidos em lei, 

referentes à idade mínima, tempo de contribuição e de exercício no cargo público 

(aposentadoria voluntária). O direito assegurado constitucionalmente é à aposentadoria, 
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não sendo lícito ao servidor optar pelo regime jurídico, que, via de regra, será aquele 

adotado pelo órgão da Administração ao qual o servidor estiver vinculado na data do 

desligamento. 

Na hipótese de que se cuida, o recorrente, inicialmente vinculado ao regime celetista, com 

o advento da Lei Estadual nº 11.712, de 24.07.90, passou a ser regido pelo regime 

estatutário. 

Não se pode olvidar que, no momento em que o apelante vinculou-se ao regime 

estatutário, automaticamente foi excluído do sistema previdenciário da autarquia ré, nos 

termos do art. 12 da Lei nº 8.213/91 e do art. 4º da Lei nº 11.712/90, que estabelecem: 

"Lei nº 8.213/91 

Art. 12. O servidor, civil ou militar da União, dos Estados ou dos Municípios, bem como o 

das respectivas autarquias e fundações, é excluído do Regime Geral de Previdência 

Social, consubstanciado nesta Lei, desde que sujeito a sistema próprio de Previdência 

Social". 

"Lei Estadual nº 11.712/90 

Art. 4º. Os servidores antes submetidos ao regime trabalhista, cujos empregos são 

transformados, por esta Lei, em cargos ou funções, passam a ser segurados obrigatórios 

do Instituto de Previdência do Estado do Ceará - IPEC, com a respectiva aposentadoria 

custeada pelo Tesouro Estadual, observado o disposto no art. 202, § 2º, da Constituição 

Federal". 

Destarte, não faz jus o mesmo à aposentadoria pela Previdência Social, sendo-lhe 

assegurado, tão-só, o cômputo do tempo exercido sob o regime celetista para concessão 

de aposentadoria, disponibilidade e progressão horizontal, nos termos do art. 5º da já 

referida Lei nº 11.712/90. 

Esse é o entendimento que vem sendo manifestado por esta eg. Corte, consoante se 

depreende da leitura da ementa do julgado que colaciono: 

"Constitucional. Previdenciário e Administrativo. Dupla aposentadoria. Estatutário que 

opta pelo regime celetista e permanece contribuindo concomitantemente para a 

seguridade estatutária e para o Instituto Nacional do Seguro Social. Tempo de serviço 

contado para os dois sistemas. Art. 96, III, da Lei nº 8.213/91. Inadmissibilidade. Exclusão 

do estatutário do regime de previdência social. Art. 12 da Lei nº 8.213/91. Apelação 

improvida. 

1. O art. 96, III, da Lei nº 8.213/91 inadmite que se conte por um sistema o tempo de 

serviço utilizado para concessão de aposentadoria pelo outro. 
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2. O art. 12 da Lei nº 8.213/91 exclui do Regime Geral da Previdência Social todo 

servidor, civil ou militar, da União, dos Estados e dos Municípios, desde que esteja sujeito 

a sistema próprio de previdência. 

3. In casu, tendo o particular se aposentado na condição de estatutário, sendo sua 

aposentadoria paga pelos cofres do Estado da Paraíba, e utilizando-se, na contagem do 

tempo de serviço, tanto o período em que fora celetista como o que fora estatutário, 

conforme opção, inadmissível a dupla aposentadoria pretendida. 

4. Apelação improvida." (Grifei).  

(AC 121608-PB, 2ª T., Rel. Juiz Petrucio Ferreira, DJ 07.05.99, p. 611). 

No mesmo sentido: AC 113642-PB, Rel. Juiz Petrucio Ferreira, 2ª T., DJ 14.08.98, p. 239; 

AC 105528-PE, Rel. Juiz Castro Meira, 1ª T., DJ 23.01.98, p. 200. 

Com estas considerações e amparado nos fundamentos da sentença, que examinou 

percucientemente a questão, nego provimento à apelação. 

É como voto. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 225.781-PB 

Relator: O SR. JUIZ LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Apelada: MARIA FERREIRA BEZERRA 

Advogados: DRS. RAIMUINDO DE ALMEIDA JÚNIOR E OUTROS (APTE.) E JOSEFA INEZ DE 

SOUZA (APDA.) 

EMENTA: 

Processual Civil. Sentença citra petita. Nulidade absoluta. 

- O Magistrado tem o poder-dever de dirimir a lide nos termos em que foi formulada, 

sendo defeso a este decidir aquém, além ou fora do que foi pedido, sob pena de 

configurar sentença citra, ultra ou extra petita, respectivamente. 

- Hipótese em que a demandante pleiteia a correção monetária de valores pagos 

administrativamente pelo INSS, com base no IPC de março, abril e maio/90 e 

fevereiro/91, no IRSM no período de dezembro/93 a junho/94, no IPC-R, em junho/94 a 

julho/95, no INPC julho/95 a abril/96) e no IGPDI (maio a agosto/96), tendo a MM. Juíza 

monocrática apreciado tão-somente a aplicação do primeiro indexador. 

- O Tribunal não pode apreciar matéria que sequer foi ventilada em primeiro grau, sob 

pena de ofensa ao princípio do juiz natural.  

- Sentença anulada. Apelação e remessa oficial prejudicadas. 
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ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que figuram como partes as acima 

identificadas, decide a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 

unanimidade, anular a sentença, restando prejudicadas a apelação e a 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, 19 de setembro de 2000 (data do julgamento). 

JUIZ LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA - Relator 

RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA: Trata-se de ação ordinária 

promovida por segurada da Previdência Social contra o INSS, buscando provimento 

jurisdicional que determine a correção monetária de parcelas recebidas 

administrativamente, por força da Portaria 714/94, com base no IPC, nos meses de 

março, abril e maio/91 e fevereiro/91, no IRSM, no período de dezembro/93 a junho/94, 

no IPC-r, em junho/94 a julho/95, no INPC (julho/95 a abril/96) e no IGPDI (maio a 

agosto/96), além de juros de mora de 1% ao mês. 

A MM. Juíza a quo julgou procedente o pedido, determinando a correção monetária das 

parcelas solvidas pelo INSS na via administrativa, incluindo os expurgos do IPC no 

período solicitado, acrescidos de juros de mora. 

Inconformada, a autarquia previdenciária interpôs apelação, suscitando a prescrição. No 

mérito, alegou que a atualização monetária dos valores pagos administrativamente, no 

período determinado na sentença, foi realizada com base no INPC, conforme estabelecia 

a Lei nº 8.213/91, art. 41, posteriormente revogada pela Lei nº 8.542/92. Aduziu, ainda, 

que os juros de mora são indevidos, uma vez que se questiona valores pagos na esfera 

administrativa e não judicial.  

Devidamente intimada, a parte demandante apresentou contra-razões. 

Duplo grau obrigatório. 

É o relatório. 

VOTO 

O SENHOR JUIZ LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA (Relator): Na análise da questão a 

ser dirimida, verifico, de logo, que a MM. Juíza a quo não analisou toda a matéria posta 
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em juízo. Com efeito, a petição inicial é bastante clara acerca da pretensão da 

demandante em ver os valores recebidos administrativamente corrigidos monetariamente 

de acordo com os seguintes critérios: IPC, nos meses de março, abril e maio de 1990 e 

fevereiro de 1991, o IRSM, no período de dezembro/93 a junho/94, IPC-r, em junho/94 a 

julho/95, INPC (julho/95 a abril/96) e IGPDI (maio a agosto/96), além do pagamento de 

juros de mora. 

Entretanto, a decisão monocrática esmiuçou apenas a questão da aplicação do IPC nos 

meses indicados e da incidência dos juros de mora, deixando de apreciar integralmente o 

pedido. 

No desempenho de sua função jurisdicional, o magistrado tem o poder-dever de examinar 

todas as questões suscitadas em juízo, sendo-lhe vedado esquivar-se da apreciação de 

qualquer dos temas debatidos, em face do princípio da indeclinabilidade da jurisdição. 

O Estatuto Processual Civil estabelece, em seus arts. 128 e 460, que a lide deve ser 

dirimida nos termos em que foi formulada, sendo defeso ao juiz decidir aquém, além ou 

fora do que foi pedido, sob pena de configurar sentença citra, ultra ou extra petita, 

respectivamente. 

In casu, a MM. Juíza monocrática deixou de apreciar parte dos pedidos formulados, 

estando, portanto, a decisão recorrida maculada de nulidade. Ressalte-se que este 

Tribunal não pode substituir-se ao magistrado a quo e solucionar a questão, sob pena de 

supressão de instância e ofensa ao princípio do Juiz Natural, uma vez que tal matéria não 

foi sequer ventilada em primeiro grau. 

Sobre o tema, é válido transcrever a sempre atual lição do mestre Humberto Theodoro 

Júnior (Curso de Direito Processual Civil, vol. I, Rio de Janeiro: Forense, 5ª ed., 1989, p. 

558): "(...) Não pode o Tribunal, todavia, conhecer originariamente de uma questão a 

respeito da qual não tenha sequer havido um começo de apreciação, nem mesmo 

implícito, pelo juiz de primeiro grau. (...) Só se anula, destarte, uma sentença em grau de 

recurso, pelo vício do julgamento citra petita, quando a matéria omitida pelo decisório de 

origem não esteja compreendida na devolução que o recurso de apelação faz operar para 

o conhecimento do Tribunal". (Grifos originais). 

Esta colenda Corte também já se pronunciou nesse sentido, conforme se depreende do 

aresto em destaque: 

"Previdenciário. Processo Civil. Revisão de pensão. Cotas. Alteração de percentual. 

Aplicação do art. 75 da Lei nº 8.213/91 e da Lei nº 9.032/95. Reajuste de benefício. 

Índices. Aplicação. Sentença citra petita. Nulidade da decisão. Apelação prejudicada. 
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1. A sentença que analisa apenas um dos pedidos formulados na peça exordial é nula, 

por ser citra petita, devendo ser reconhecida até mesmo de oficio, por constituir prestação 

jurisdicional incompleta e viciada. 

2. A Esta egrégia Turma não cabe apreciar, nesta oportunidade, os pedidos não 

analisados pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância, visto que sobre eles 

ainda não houve pronunciamento pelo primeiro grau de jurisdição. 

3. Sentença nula, devendo os autos ser remetidos à 1ª instância, a fim de que seja 

proferida nova sentença. 

4. Remessa oficial provida. 

5. Apelação prejudicada" . 

(AC 141720-AL, Rel. Juiz Araken Mariz, v. u., p. DJU 07.04.2000, p. 636). 

Conferir, ainda, os seguintes julgados: AC 165376-CE, Rel. Juiz Ridalvo Costa, DJU 

24.09.99, p. 1371; AC 125442-SE, Rel. Juiz Nereu Santos, DJU 14.05.99, p. 817; AC 

135766-PB, Rel. Juiz Paulo Roberto de Oliveira Lima, DJU 30.07.99, p. 1085; AC 139840-

RN, Rel. Juiz Lázaro Guimarães, DJU 04.12.98, p. 1122). 

Diante de todo o exposto, declaro a nulidade da sentença, determinando que os autos 

sejam remetidos ao Juízo de origem, a fim de que seja proferida nova decisão, nos limites 

da lide, e julgo prejudicadas a apelação e a remessa oficial. 

É como voto. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 225.815-PE 

Relator: O SR. JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO 
Apelante: ANY ANGÉLICA DA SILVA 

Apelada: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 

Advogados: DRS. MARIA DE FÁTIMA COSTA CARVALHO DE ARAÚJO (APTE.) E PAULO RITT 

E OUTROS (APDA.) 

EMENTA: 

Processual Civil. Ação principal não distribuída por dependência aos autos da ação 

cautelar. Erro. 

- Não enseja a extinção do processo com julgamento de mérito, sob alegação de ofensa 

ao art. 806 do CPC, o erro no momento da juntada da ação principal dependente da ação 

cautelar. 

- Apelação provida. 
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ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 225.815- PE em que são partes 

as acima mencionadas, acordam os Juízes da Quarta 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 deste julgado . 

Custas, na forma da lei. 

Recife, 26 de setembro de 2000 (data do julgamento). 

JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO - Relator 

RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO: 

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença do douto Juízo de origem, que 

extinguiu o processo promovido pela demandante, com julgamento de mérito, 

fundamentado no art. 269, IV, do CPC (decadência). 

2. As razões recursais podem ser assim resumidas: foi deferida às fls. 32 a liminar 

pleiteada pela demandante nos autos da Ação Cautelar nº 99.0016681-7. Entretanto, 

inobstante a propositura da ação principal nas fls. 34 e 35 dos autos, o douto Juiz a quo 

julgou extinto com julgamento de mérito o presente processo, sob a assertiva da não 

apresentação pela demandante da ação principal no lapso estabelecido no art. 806 do 

Código de Processo Civil (30 dias). 

3. Dessa forma, fundamentada na efetiva propositura da ação principal no prazo 

legalmente estabelecido, pleiteia a demandante a procedência da apelação interposta, 

objetivando a reforma por completo da sentença monocrática. 

4. A demandada, em sede de contra-razões, alega que não se configuram, in casu, os 

requisitos autorizadores da concessão da cautela. Suscita, ainda, o princípio da força 

obrigatória dos contratos; o direito que tem de incluir o nome da demandante em 

cadastros limitadores de crédito; a não aplicabilidade do Código de Defesa do 

Consumidor ao presente caso; a ausência de limitação do valor das prestações devidas 

ao patamar de 30% do salário percebido pela demandante; ausência do abuso de 

remuneração do saldo devedor e, por fim, a impossibilidade de consignação mensal de 

valores inferiores ao contratualmente estabelecido. 

5. É o que havia de relevante para relatar. 

VOTO 

124 
 



 
 

O SENHOR JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO (Relator): 

1. O deslinde da questão em apreço subsume-se ao reconhecimento da propositura ou 

não, pela demandante, da ação principal dependente da Ação Cautelar nº 99.0016681-7. 

2. Consta nas fls. 34 e 35 dos autos, uma petição confeccionada pela causídica da 

demandante propondo ação principal revisional de prestação do programa de crédito 

educativo. Entretanto, como a advogada não mencionou em citado petitório a 

necessidade da distribuição por dependência aos autos da Ação Cautelar nº 99.0016681-

7, a Secretaria da Vara Federal competente apenas juntou a petição no respectivo 

processo. 

3. Dessa forma, figura-se patente no processo que houve apenas um erro na juntada da 

petição de fls. 34 e 35 dos autos, motivo pelo qual tal petição deverá ser desentranhada e 

recebida como ação principal dependente da Ação Cautelar nº 99.0016681-7. 

4. Com essa breve fundamentação, voto pela procedência da apelação interposta pela 

demandante, devendo o processo em questão ser remetido ao Juízo a quo, a fim de ser 

instruído e seguir regularmente o seu rito processual. Ressalte-se que a Secretaria da 4ª 

Vara Federal deverá desentranhar a petição de fls. 34 e 35 dos autos e recebê-la como 

ação principal dependente da Ação Cautelar nº 99.0016681-7. 

5. Apelação provida. 

6. É como voto. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 226.590-CE 

Relator: O SR. JUIZ LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA 
Apelante: ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES 

Apelada: SOCIEDADE BENEFICENTE VICENTE ESMERALDO MARTINS 

Advogados: DRS. AFONSO PAULO A. DE MENDONÇA E OUTROS (APTE.) 

EMENTA: 

Processual Civil. Inadequação da via eleita. Legislação de caráter penal. Cautelar de 

cunho satisfativo. 

- O art. 70 da Lei nº 8.117/62, que embasou a busca e apreensão, é norma de cunho 

eminentemente penal, não servindo a arrimar demanda na seara cível. 

- O provimento buscado (tutela satisfativa) é incompatível com a via utilizada, segundo 

doutrina gabaritada. 

- Apelação improvida. 

125 
 



 
 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que figuram como partes as acima 

identificadas, decide a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 

unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório, do voto do Juiz 

Relator e das notas taquigráficas constantes dos autos, que passam a integrar o presente 

julgado. 

Custas, como de lei. 

Recife, 19 de setembro de 2000 (data do julgamento). 

JUIZ LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA - Relator 

RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA: Trata-se de apelação cível 

interposta pela ANATEL contra sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial, em 

face da ilegitimidade da apelante e a inadequação da via por ela eleita. 

Nas suas razões, sustenta a sua legitimidade, bem como a competência para fiscalizar o 

funcionamento das rádios comunitárias. 

Sem contra-razões, nada obstante a demandada tenha sido intimada para tal. 

É o relatório. 

VOTO 

O SENHOR JUIZ LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA (Relator): A ANATEL, mediante 

apelação, postula a anulação da sentença que indeferiu a peça vestibular, à míngua de 

legitimidade e adequação do meio processual escolhido. 

Na análise da questão, verifico que a decisão singular não carece de reparo. 

Com efeito, a busca e apreensão prevista no art. 70 da Lei nº 8.117/62 tem feição 

eminentemente penal, não havendo sentido o manejo da ação de busca e apreensão 

(arts. 839 a 843, CPC), que possui natureza cível. 

Ademais, conforme a demanda foi posta, a prestação jurisdicional teria um caráter 

satisfativo, o que não pode ser requerido nestes autos. 

Acerca do assunto, recorro aos ensinamentos do Mestre Humberto Theodoro Júnior: 

"Quanto à natureza, existe busca e apreensão cautelar e principal. O procedimento da 

ação de busca e apreensão, de que cuidam os arts. 839 a 843, é, no entanto, 

exclusivamente destinado à função cautelar, isto é, à realização da tutela instrumental de 

outro processo, cuja eficiência se busca assegurar". (In Curso de Direito Processual Civil, 
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vol. II, Processo de Execução e Processo Cautelar, 16ª ed., Ed. Forense). 

Não se pode deixar de considerar, ainda, que a exordial padece do requisito inscrito no 

art. 801, III, do CPC, ao não fazer menção do provimento jurisdicional que postularia no 

feito principal. 

A longa peça recursal não enfrentou, de forma satisfatória, a questão processual que deu 

ensejo ao indeferimento da inicial, ficando adstrita ao aspecto meritório da demanda. 

Por derradeiro, é válido ressaltar que, em se tratando de rejeição liminar da exordial, é 

desnecessária a intimação para as contra-razões, caso haja interposição de recurso, a 

teor do parágrafo único do art. 296, CPC. 

Dessa forma, posto que inadequada a via eleita pela recorrente, não há que se analisar a 

sua legitimidade ad causam. 

Ante o exposto, nego provimento à apelação. 

É como voto. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 226.777-PE  

Relator: O SR. JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 

Apelada: FAZENDAS PREVIDÊNCIAS LTDA. 

EMENTA: 

Processual Civil e Tributário. Execução fiscal. Aplicação primordial da Lei nº 6.830/80. 

CPC aplicado apenas subsidiariamente. O despacho ordenando a citação interrompe a 

prescrição.  

- A Execução fiscal é regida pela Lei nº 6.830/80, sendo que o Código de Processo Civil é 

aplicado apenas subsidiariamente. 

- Aplicação do dispositivo insculpido nos arts. 7º e 8º da Lei nº 6.830/80, que prescrevem 

que o despacho do Juiz ordenando a citação interrompe a prescrição; tal ilação decorre 

pura e simplesmente da aplicação do princípio segundo o qual a lei especial prevalece 

sobre a geral. 

- Ressalte-se, ainda, que a prescrição de crédito tributário tem cunho eminentemente 

patrimonial, motivo pelo qual não pode a mesma ser decretada de ofício. 

- Apelação e remessa oficial providas. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 226.777-PE em que são partes 
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as acima mencionadas, acordam os Juízes da Quarta Turma do Tribunal Região Federal 

da 5ª Região, por unanimidade, dar provimento à apelação e à remessa, nos termos do 

voto do Relator e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte 

integrante deste julgado. 

Custas, na forma da lei. 

Recife, 26 de setembro de 2000 (data do julgamento). 

JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO - Relator 

RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO: 

1. Trata-se de remessa oficial e de apelação cível interposta contra sentença proferida 

pelo douto Juízo de origem, que extinguiu o processo promovido pela apelante, com 

julgamento de mérito, fundamentada no art. 269, IV, do Código de Processo Civil 

(ocorrência da prescrição). 

2. A douta Juíza a quo, na sentença, entendeu que não tendo ocorrido a citação no prazo 

legal, não emergira a interrupção da prescrição, segundo preceitua o art. 617, parágrafo 

4º, do Código de Processo Civil. Dessa forma, tal fato, analisado à luz dos arts. 156, V, e 

174 do Código Tributário Nacional, originou o fenômeno da prescrição tributária, tendo em 

vista a decorrência de mais de 5 (cinco) anos desde a constituição definitiva do crédito. 

3. A apelação interposta tem como espeque os arts. 7º e 8º da Lei nº 6.830/80, os quais 

prescrevem que o despacho proferido pelo Magistrado ordenando a citação interrompe a 

prescrição, mencionando, ainda, o fato da prescrição ser matéria de cunho patrimonial, 

não podendo, via de conseqüência, ser decretada de oficio, como ocorreu no presente 

caso. 

4. Dessa forma, sob a assertiva de que não ocorreu a prescrição, in casu, requer a autora 

a reforma da sentença recorrida. 

5. A demandada, nas contra-razões recursais, postula pela manutenção da sentença 

proferida pelo Juízo a quo, em face da ocorrência, no caso em questão, da prescrição 

intercorrente. 

6. É o que havia de relevante para relatar. 

VOTO 

O SENHOR JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO (Relator) : 

1. A Execução fiscal é regida pela Lei nº 6.830/80, sendo que o Código de Processo Civil 

é aplicado apenas subsidiariamente. 
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2. Dessa forma, há de se aplicar, in casu, o dispositivo insculpido nos arts. 7º e 8º da Lei 

nº 6.830/80, os quais prescrevem que o mero despacho do Juiz ordenando a citação 

interrompe a prescrição. 

3. Tal ilação decorre pura e simplesmente da aplicação do princípio segundo o qual a lei 

especial prevalece sobre a geral. 

4. Ressalte-se, ainda, o fato de que o presente caso tem cunho eminentemente 

patrimonial, motivo pelo qual a prescrição não pode ser decretada de oficio, como se 

sabe. 

5. Assim, dou provimento à apelação e à remessa oficial, devendo o presente processo 

ser remetido ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito. 

6. É como voto. 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 890-AL 

Relatora: A SRA. JUÍZA MARGARIDA CANTARELLI 
Apelante: AUGUSTO ANTÔNIO DA LUZ 

Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA 

Advogado: DR. JORGE LUCIMAR NÉRI (APTE.) 

EMENTA: 

Penal. Processual Penal. Crime contra a fauna (art. 3º, Lei 5.197/67, c/c art. 27). 

Prescrição retroativa. Ocorrência. Extinção da punibilidade. 

- Do recebimento da denúncia (12.09.89), cujo termo final ocorreu em novembro de 1996, 

até a presente data, já decorreu mais do que o dobro do prazo prescricional, 

considerando-se a pena estabelecida na sentença (dois anos de reclusão) para 

ocorrência da prescrição. 

- É de se reconhecer a prescrição retroativa que se consubstancia pela pretensão 

executória, ao teor do § 1º, art. 110, do Código Penal. 

- Apelação prejudicada. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que figuram como partes as acima 

indicadas, decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 

unanimidade, declarar extinta a punibilidade pela prescrição retroativa e julgar prejudicada 

a apelação, nos termos do relatório, do voto da Juíza Relatora e das notas taquigráficas 

constantes dos autos, que passam a integrar o presente julgado. 
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Custas, como de lei. 

Recife, 17 de agosto de 2000 (data do julgamento). 

JUÍZA MARGARIDA CANTARELLI - Relatora 

RELATÓRIO 

A SENHORA JUÍZA MARGARIDA CANTARELLI: Augusto Antônio da Luz, trabalhador 

rural, foi denunciado pelo Ministério Público Federal por infração aos arts. 3º e 27 da Lei 

5.197, com a nova redação dada pela Lei 7.653/88. O apelante foi preso em flagrante, na 

feira da cidade de Palmeira dos Índios, em 22 de abril de 1989, quando expunha à venda 

alguns passarinhos de quantidade não muito precisa, em torno de cinco galos de 

campina, um caboclinho, três pintassilgos e um mané mago, que adquirira no mesmo 

local por quantia ínfima. Depois de 10 dias preso foi-lhe concedido alvará de soltura pelo 

MM. Juiz a quo para que respondesse ao processo em liberdade. Ao final, foi condenado 

a dois anos de reclusão, com direito a suspensão condicional da pena, por igual período. 

Inconformado, o réu interpôs recurso, alegando em suas razões: 

"... Considerando que o apelante é primário, de bons antecedentes, além de ser 

analfabeto (não sabendo sequer o seu verdadeiro nome), logo, incapaz de conhecer a 

antijuridicidade do fato, espera o mesmo que essa egrégia Câmara reforme in totum a 

decisão de 1ª Instância, absolvendo-o, por ser medida da mais salutar, ou decrete extinta 

a punibilidade, via prescrição retroativa, em face de o fato ter ocorrido em 22.04.89 e 

somente em 06.11.92 foi prolatada a sentença condenatória, a partir da pena 

concretizada naquela". (Fls. 177). 

O MPF apresentou contra-razões, às fls. 182 e seguintes, para que fosse mantida a 

sentença recorrida. 

A douta Procuradora Regional Federal, Gilda Pereira de Carvalho Berger, em seu parecer 

de fls. 189/192, opina pelo parcial provimento do apelo para diminuir a pena imposta, já 

que o agente não conseguiu, "de fato, vender o produto, por motivos alheios à sua 

vontade". 

É o relatório. 

Ao eminente Juiz Revisor. 

VOTO 

A SENHORA JUÍZA MARGARIDA CANTARELLI (Relatora): Conforme jurisprudência já 

consagrada nesta Corte, este é mais um caso de prescrição inserta no art. 110, § 1º, do 

Código Penal. 
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Conforme se constata dos autos, a denúncia foi recebida em 12 de setembro de 1989 (fls. 

43v) e a pena aplicada pelo MM. Juiz da 1ª Vara Federal de Alagoas foi de dois anos de 

reclusão, em 06 de novembro de 1992. 

Nos termos do art. 109, V, do CP, a prescrição ocorre em quatro anos se a pena não 

exceder a dois anos. Assim, de novembro de 1992 até a presente data, já transcorreu 

mais do que o dobro do prazo prescricional, nos moldes do art. 110, § 1º, do Código 

Penal. 

Esta egrégia 1ª Turma, em julgado anterior, posicionou-se no mesmo sentido, a saber: 

"Penal. Processual Penal. Apropriação indébita. Art. 168 do Código Penal. Extinção da 

punibilidade pela prescrição retroativa. Art. 110, parágrafos 1º e 2º, ambos do CP. 

- Fixada a pena em um ano e um mês de reclusão, consuma-se a prescrição em quatro 

anos. 

- Extinção da punibilidade em face da prescrição retroativa. Denúncia recebida em 

02.03.95. 

- Prejudicada a apelação da parte ré. Decisão unânime".  

(ACR 2073-PE. Rel. Juiz Castro Meira. DJU 16.04.99, p. 602). 

Não poderia concluir o meu voto sem fazer uma observação. Este é um dos muitos casos 

que nos leva a uma reflexão sobre o sentido da lei e a forma de se fazer justiça. Na 

decisão do Juiz a quo que, embora negando a fiança, concedeu o alvará de soltura ao 

acusado para que respondesse ao processo em liberdade, há um parágrafo que deve ser 

repetido: 

"8. Ocorre que a lei, norma geral e abstrata, não apanha todas as situações da vida, 

envolvendo, de cambulhada, tanto quem estrutura poderosa empresa para dizimar a 

fauna de uma região, a fim de enriquecer, quanto, sertanejo nordestino, captura uns 

poucos pássaros do sertão e arrisca-se a vendê-los, em humilde feira livre de interior de 

cidade nordestina, a fim de angariar alguns trocados, para iludir a miséria e o desamparo 

em que vive.  

9. Trancafiá-lo por tão pouco, negando-lhe a fiança, significa, em nome da liberdade dos 

pássaros, negar a liberdade a um ser humano, tão miserável quanto os passarinhos a que 

se visa proteger". (Fls. 31). 

O tempo encarregou-se da melhor solução. 

Ante o exposto, declaro extinta a punibilidade pela prescrição, nos termos do art. 110, § 

1º, c/c art. 109, inciso V, do Código Penal, e julgo prejudicada a apelação. 

É como voto. 

131 
 



 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.744-PE 

Relator: O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Apelantes: ADILSON EVANGELISTA MEDRADO DA SILVA, EDMILSON BENEDITO DA SILVA, 

EYDMAR DE ALMEIDA MEDRADO E VICENTE FLORENTINO DA SILVA 

Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA 

Advogados: DRS. SURAMA VILAS BOAS E OUTRO, ELIANA MARIA DOS SANTOS, IVANILDO 

ALMEIDA LIMA E EDVAL FREIRE JÚNIOR (APTES.) 

EMENTA: 

Penal. Processo Penal. Concurso material. Crime de moeda falsa e quadrilha. 

Falsificação grosseira. Inexistência. Incompetência da Justiça Federal. Prevenção. 

Prescrição retroativa. Extensão ao réu não apelante (art. 580 do CPP). Extinção da 

punibilidade que se decreta em parte. Apelação parcialmente provida. 

- A Justiça Federal de Pernambuco é competente para julgar a ação penal, uma vez que 

as moedas reputadas falsas tiveram circulação tanto no Município de Juazeiro-BA, quanto 

no de Petrolina-PE, cabendo à Justiça que praticou os primeiros atos, por prevenção, o 

processamento do feito. 

- Apesar de algumas imperfeições no Laudo, não há por que se falar serem as moedas 

grosseiramente falsificadas, uma vez que foram aptas a ludibriar diversos comerciantes 

da região, que somente vieram a ter consciência da fraude após exame minucioso nas 

cédulas. 

- No concurso de crimes a contagem do prazo prescricional tem como supedâneo a pena 

aplicada a cada delito, isoladamente, desprezando-se o acréscimo. 

- Prescrição retroativa que se reconhece ao réu Edmilson Benedito da Silva. Prescrição 

em relação ao crime de bando que se reconhece em favor dos réus Eydmar de Almeida 

Medrado, Vicente Florentino da Silva e Adilson Evangelista Medrado. 

- Efeito extensivo da decisão ao réu "Gordo", decretando-se a prescrição, em sua 

modalidade retroativa, em relação ao crime de bando ou quadrilha. Apelação 

parcialmente provida. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em que são partes as acima 

identificadas, decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 

unanimidade, dar parcial provimento à apelação, nos termos do relatório, voto do Juiz 

Relator e notas taquigráficas constantes nos autos, que passam a integrar o presente 
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julgado.  

Custas, como de lei. 

Recife, 8 de junho 2000 (data do julgamento). 

JUIZ GERALDO APOLIANO - Relator 

RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO: Cuida-se de apelação criminal proposta por 

Adilson Evangelista Medrado da Silva, Edmilson Benedito da Silva e Eydmar de Almeida 

Medrado. 

O primeiro foi condenado a 4 (quatro) anos de reclusão, sendo 1 (hum) pelo delito de 

quadrilha ou bando (art. 288, CP), e 3 (três) pelo crime de moeda falsa (art. 289, § 1º, do 

CP); o segundo, a 6 (seis) meses de reclusão, nas penas do art. 289, § 2º, do CP; o 

último, a 6 (seis) anos de reclusão, sendo 2 (dois) pelo delito do art. 288 do CP, e 4 

(quatro) pelo crime de moeda falsa (art. 289, § 1º, do CP). 

O réu denominado "Gordo", qualificado indiretamente, que não apelou, foi condenado às 

mesmas penas de Eydmar de Almeida Medrado, e o réu Álvaro Silva Santos foi absolvido. 

O réu Vicente Florentino da Silva, condenado à mesma pena do réu Adilson Evangelista 

Medrado, posteriormente, agitou apelação, alegando, em síntese, deficiência no Laudo de 

Exame Documentoscópico. 

As contra- razões repousam às fls. 512/514 e 532/534, e cujo feitio é o de louvar a v. 

sentença de primeiro grau. 

O opinativo do ilustre representante do Parquet é pela decretação da prescrição retroativa 

referente ao crime de quadrilha em relação à maioria dos réus, e pela prescrição total da 

pena aplicada ao réu Edmilson Benedito da Silva. 

Relatei. Ao eminente Revisor. 

VOTO 

O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): Merece reforma a v. sentença a quo. 

Fulcram-se as irresignações em três vertentes. A primeira, que assevera ser a Justiça 

Federal de Pernambuco incompetente para o processamento do feito, urna vez que 

perpetradas as infrações no Município de Juazeiro, pertencente ao Estado da Bahia; a 

segunda, a afirmar grosseiras as falsificações das notas, o que caracterizaria o crime de 

estelionato, da competência da Justiça Comum; a derradeira, a postular a ocorrência da 

prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa. 

Preambularmente, afasto a preliminar de que seria incompetente a Justiça Federal do 
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Estado de Pernambuco, uma vez que provas há, nos autos, que demonstram que moedas 

reputadas falsas tiveram circulação em diversos estabelecimentos comerciais do 

Município de Petrolina, Estado de Pemambuco, e cujo juízo, por prevenção, tomou-se o 

competente para prosseguir no feito, uma vez que foi o único que deu início à ação penal, 

bem como realizou os primeiros atos processuais. 

Passo, agora, à análise da tese de que, por serem grosseiras as falsificações, o crime não 

seria aquele capitulado no art. 289 do CPB, mas sim o de estelionato (art. 171, CPB), da 

competência da Justiça Comum, a teor da Súmula 73 do Superior Tribunal de Justiça. 

Assevera o susocitado édito: 

"SÚMULA 73. A utilização de papel moeda grosseiramente falsificado configura, em tese, 

o crime de estelionato, da competência da Justiça Estadual". 

É de bom alvitre, para o melhor dilucidar da matéria, transcrever excertos do Laudo que 

repousa às fls. 66/71 dos autos: 

"Os exames foram realizados segundo a técnica de confronto e observações diretas, com 

o auxílio de instrumental ótico de ampliação e iluminação adequada e uso de luz 

ultravioleta, tendo sido evidenciado o seguinte: 

- papel de qualidade inferior à do oficial; 

- ausência de impressões calcográficas e tipográficas; 

- ausência de fibras de segurança verdadeiras; 

- ausência de marca d'água original; 

- ausência de fio de segurança verdadeiro; 

- falta de nitidez nos desenhos de fundo de segurança; 

- leve divergência na coloração; 

- fluorescência divergente; 

- cédulas totalmente contrafeitas pelo processo de decalque. 

E, concluindo, determina: 

"Face ao encontrado no item anterior, pode-se afirmar que as cédulas em questão são 

FALSAS e foram contrafeitas por um processo rudimentar denominado decalque". 

Apesar do que foi dito acima, entendo, data venia, que não merecem prosperar as 

alegativas de que as notas foram grosseiramente falsificadas. 

Um só motivo basta para que se conclua em sentido inverso: vários comerciantes dos 

Municípios de Petrolina e Juazeiro receberam as notas "frias" como se fossem 

verdadeiras, demonstrando que o numerário revelava-se apto para ludibriar, o que torna 

questionável qualquer argüição em sentido contrário. 
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Se as notas fossem - como se alega - grosseiramente falsificadas, não teriam sido 

recebidas, como se verdadeiras fossem, por inúmeras pessoas, muitas delas 

familiarizadas com a manipulação diuturna de numerário. 

Assim, as omissões constantes do exame pericial, por si sós, não têm o condão de 

afastar a certeza de que a contrafação provocou o equívoco em um sem-número de 

pessoas, causando prejuízos a diversos comerciantes estabelecidos naqueles municípios 

sertanejos. 

A jurisprudência, aliás, perfilha tal raciocínio: 

"Direito Penal. Moeda falsa. Falsificação grosseira.  

- A falsificação de moeda exige, é verdade, a imitatio veritatis, mas não ao ponto de só 

poder detectá-la pessoas técnicas. 

- Tendo sido as notas falsas recebidas como verdadeiras e o exame documentoscópico 

concluído pela capacidade da falsificação para induzir a engano, não se acolhe a tese da 

falsificação grosseira. 

- Apelação parcialmente provida".  

(Apelação Criminal nº 280/PB, Relator: Juiz Francisco Falcão, j. 02.05.91, DJ 24.05.91, 

unan.) 

O Direito Penal, relembre-se, busca a "verdade real, e não aquela certeza única e 

exclusivamente fruto de construções cerebrinas, de cunho meramente formal, e que não 

se harmoniza com a eloqüência dos fatos que a circundam". 

Por último, e uma vez que se trata de matéria de ordem pública, em qualquer fase do 

inquérito ou da ação penal, pode o Juiz ou Tribunal reconhecer, de ofício, a prescrição, 

consoante ressai do art. 61 do Código de Processo Penal. 

"Art. 61. Em qualquer fase do processo, o juiz se reconhecer extinta a punibilidade, 

deverá declará-lo de ofício". (Grifei). 

Este egrégio Sodalício, aliás, já se pronunciou diversas vezes sobre o tema, consoante se 

infere dos julgados abaixo colacionados: 

"Processual Penal. Extinção da punibilidade. Decretação de ofício. 

- Verificada a extinção da punibilidade, é de ser a mesma decretada de ofício, como 

autoriza o art. 61 do CPPB. 

- Apelação prejudicada".  

(Apelação Criminal nº 556/PE, Relator. Juiz Hugo Machado, j. 17.06.93, DJ 15.10.93, 

unan.). 

"Processual Penal. Apelação criminal. Lapso entre o recebimento e a prolação da 
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sentença superior a seis anos. Condenação à pena de dois anos. Prescrição retroativa 

reconhecida. 

- Hipótese em que o apelante foi condenado a pena de dois anos. Recebimento da 

denúncia: outubro de 1989. Publicação da sentença: 11.11.94. 

- Evidente ocorrência de prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, nos termos 

dos arts. 109, V, e 110 do Código Penal Brasileiro. 

- Por tratar-se de matéria de ordem pública, a omissão do apelante acerca da prescrição 

não impede seja declarada, em qualquer fase do processo.  

- Apelação provida, para decretar-se, de ofício, a extinção da punibilidade, pela prescrição 

retroativa.  

(Apelação Criminal nº 1329/PE, Relator Juiz Castro Meira j. 14.09.95, DJ 06.10.95, unan.). 

No vertente caso, condenados os apelantes e ausente o recurso da acusação, deve-se 

considerar, para efeito de contagem do prazo prescricional, não mais o máximo da pena 

cominada in abstracto, mas a pena concretizada na sentença de primeiro grau. 

Oportuna se me afigura 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). 

Quadra relembrar, sobre o tema, o que assevera Damásio E. de Jesus 29¹ In Prescrição 

Penal, Saraiva, 11ª edição, p.152.¹: 
"No regime da reforma penal de 1984, a prescrição retroativa extingue a pretensão 

punitiva, rescinde a sentença condenatória e exclui seus efeitos principais e secundários. 

Como se trata de forma de prescrição da pretensão punitiva, o decurso do prazo, 

incidindo em período anterior à publicação da sentença condenatória, extingue o poder-

dever de punir do Estado. De forma que no momento em que o Juiz profere a decisão não 

há mais jus puniendi. Assim, a aplicação da prescrição retroativa rescinde a sentença 

condenatória, que só tem valor em termos de fixação da quantidade da pena privativa de 

liberdade, não subsistindo em nenhum de seus efeitos principais e secundários. Se o réu, 

dois anos após ser favorecido pela prescrição retroativa, vier a praticar outro delito, não 

será considerado reincidente por ausência de seu pressuposto, qual seja, a condenação". 

E, mais adiante, esculpe: 

"Desde que transitada em julgado para a acusação ou improvido o recurso, verifica-se o 
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quantum da pena imposta na sentença condenatória. A seguir, ajusta-se tal prazo num 

dos incisos do art. 109 do CP. Encontrando o respectivo período prescricional, procura-se 

encaixá-lo entre dois pólos: a data da consumação do crime e a do recebimento da 

denúncia ou da queixa ou a data do recebimento da denúncia ou da queixa e a da 

publicação da sentença condenatória. Se o prazo prescricional couber, contado 

retroativamente, entre a data em que a sentença condenatória foi publicada e a em que 

houve o recebimento da denúncia, ou entre a desta e a da consumação do crime, caberá 

a extinção da punibilidade, nos termos do § 2º do art. 110 do CP". 

O art. 109 do Código Penal, por seu turno, que delimita os prazos prescricionais, 

determina: 

"Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto 

nos §§ 1º e 2º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de 

liberdade cominada ao crime, verificando-se: 

(...) 

V - em 4 (quatro) anos, se o máximo da pena é superior a 2 (dois) anos e não excede a 4 

(quatro); 

VI - em 2 (dois) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um)". 

No caso de concurso de crimes, é pacífica a jurisprudência pátria, no sentido de que a 

contagem do prazo prescricional deve se referir a cada delito, isoladamente, sem a 

incidência de qualquer acréscimo. 

Este egrégio Sodalício, aliás, já teve a oportunidade de se pronunciar sobre a matéria, 

consoante se vislumbra dos arestos adiante colacionados: 

"Penal. Apropriação indébita. Falsidade ideológica. Prescrição retroativa. Concurso de 

credor. Extinção da punibilidade. Falsificação de autenticação de DARF. 

- Apropriação de valor destinado a pagamento de laudêmio. 

- Réu condenado às penas de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses e 1 (um) ano e 2 (dois) 

meses de reclusão, em concurso material. 

- No caso de concurso de crimes, cada infração tem seu prazo prescricional considerado 

isoladamente (CP, art. 119). 

- Prescrição retroativa consumada. Insubsistência dos efeitos da sentença condenatória".  

(Apelação Criminal nº 1872/SE, Relator Juiz Ridalvo Costa, j. 18.02.99, DJ 12.03.99, 

unan.). 

"Penal e Processual Penal. Falsidade ideológica absorvida pela apropriação indébita. 

Inocorrência de concurso material. Reforma parcial da sentença. Prescrição. 
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- Sendo o delito de falsidade ideológica absorvido pelo de apropriação indébita, não há 

que se falar em concurso material de crimes. Prevalência do princípio da consunção. 

- Proferida sentença condenatória e havendo esta transitado em julgado para a acusação, 

a prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena aplicada (art. 110, parágrafo 1º, do 

CP). 

- Sendo a pena aplicada inferior a dois anos, considera-se extinta a punibilidade, desde 

que decorridos quatro anos, como estabelece o art. 109, V, do CP. 

- A prescrição da pretensão punitiva pode ter como marco inicial data anterior à do 

recebimento da denúncia (art. 110, parágrafo 2º). 

- Decretação da prescrição retroativa".  

(Apelação Criminal nº 1683/SE, Relator: Juiz Manoel Erhardt (Substituto), j. 11.12.97, DJ 

06.03.98, unan.). 

Com efeito, em relação ao primeiro condenado, Edmilson Benedito da Silva, condenado a 

6 (seis) meses de reclusão, houve a prescrição em face da pena aplicada no decisum 

verberado, uma vez que entre a data do fato criminoso - maio de 1989 - e a do 

recebimento da denúncia - 1º de julho de 1994 -, transcorreram mais de 5 (cinco) anos, 

além, portanto, do prazo de 2 (dois) anos estipulado pelo art. 109, VI, do CPB. 

No que concerne ao réu Eydmar de Almeida Medrado, condenado, juntamente com 

"Gordo" a 2 (dois) anos pelo delito de quadrilha ou bando, e 4 (quatro), pelo de moeda 

falsa, é de reconhecer-se, unicamente, a prescrição em relação ao crime de quadrilha ou 

bando. 

Da mesma forma, é de reconhecer-se a prescrição em sua modalidade retroativa em 

relação aos réus Adilson Evangelista Medrado e Vicente Florentino da Silva, em relação 

ao crime de bando (pena fixada em um ano), mas não em relação ao crime de moeda 

falsa (com pena fixada em quatro anos). 

Forçoso estender, nesse diapasão, ao réu não apelante, "Gordo", os efeitos da prescrição 

em relação ao crime de quadrilha, com supedâneo no art. 580, do Código de Processo 

Penal, que aduz, verbis: 

"Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso 

interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter 

exclusivamente pessoal, aproveitará a todos". (Grifei). 

Não seria justo que, pelo fato de não ter apelado, sofresse injusta discriminação um dos 

co-autores, no que concerne à sanção vazada no recurso. 

Julio Fabbrini Mirabete 30² In Código de Processo Penal Interpretado, Saraiva, 6ª 
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edição, p. 723.², sobre a controvérsia, assim se pronuncia: 

"Além dos efeitos devolutivo (transferência para a instância superior, ou eventualmente 

para a mesma instância, do conhecimento de determinada questão) e suspensivo (não 

execução da decisão até que ocorra o julgamento), os recursos podem ter o efeito 

extensivo previsto no dispositivo. Ressalvando que ele se refere ao concurso de agentes 

agora previsto no art. 29 do CP, a norma procura evitar, tanto quanto possível, decisões 

iníquas ou contraditórias, por não ter o co-réu, também lesado pela decisão, dela 

recorrido, fazendo com que ele também se beneficie com o recurso. Mas, como deixa 

claro o dispositivo, a decisão em favor de um réu só pode ser estendida a outro se foram 

idênticas as situações de ambos no mesmo processo. Não havendo situação pessoal 

idêntica entre o recorrente e o co-réu, só aquele é beneficiado, não este". 

Eis, sobre a controvérsia, decisum desta Corte: 

"Penal. Processo Penal. Prescrição retroativa. Aplicação. Extensão ao réu não apelante. 

Art. 580 do CPP.  

- Se ao apelante foi imposta a pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, sujeita à prescrição 

em 4 anos, e se entre a data do crime e o recebimento da denúncia já decorreram mais 

de 9 anos, é de ser decretada a prescrição da pretensão punitiva. 

- A causa de extinção da punibilidade aproveita aos demais réus. 

- Aplicação do art. 580 do CPP. 

- Recurso não conhecido. Decretação da prescrição retroativa". (Apelação Criminal nº 

1617/PE, Relator: Juiz Manoel Erhardt (Substituto), j. 11.12.97, DJ 06.03.98, unan.). 

Esforçado nessas razões, dou parcial provimento à apelação, para decretar extinta a 

punibilidade, pela ocorrência da prescrição, em relação ao réu Edmilson Benedito da 

Silva, e aos demais co-réus, inclusive ao não apelante, decretar extinta a punibilidade, 

pela prescrição, somente no que se refere ao delito de quadrilha, mantendo a sentença a 

quo, em todos os seus outros termos. 

É como voto. 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.876-CE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: JUSTIÇA PÚBLICA 

Apelados: STELLA SALES ESPÍNDOLA, JOSÉ DO VALE DIANO E ANTONIO GOMES DE SALES  

Advogados: DRS. ANTONIO DE PÁDUA BARROSO, MARIA VANILDE REBOUÇAS MACHADO E 

JOÃO EVERARDO MATOS BIERMANN (APDOS.) 
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EMENTA: 

Penal. Arts. 299 e 304 do CPB. Confecção e uso de certidão de tempo de serviço falsa 

visando à estabilidade funcional do art. 19 do ADCT da Constituição Federal de 1988. 

Aplicação da pena no mínimo legal. Prescrição retroativa. 

- Autoria e materialidade dos delitos de falsidade ideológica e uso de documento falso 

comprovadas através da confissão dos acusados.  

- Reconhecimento da ilicitude do fato. 

- Apelação provida. Decretação da prescrição retroativa. 

ACÓRDÃO 

Vistos etc., decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à 

unanimidade, dar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, na forma do 

relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante 

do presente julgado. 

Recife, 6 de junho de 2000 (data do julgamento). 

JUIZ NEREU SANTOS - Relator 

RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: O Ministério Público Federal ofereceu denúncia 

contra Stella Sales Espíndola, José do Vale Diano e Antonio Gomes de Sales como 

incursos nas penas dos arts. 299 e 304 do CPB, por terem os dois últimos denunciados 

fabricado documento público falso - certidão de tempo de serviço - usado pela primeira 

denunciada, com o fim de adquirir estabilidade constitucional de caráter excepcional, 

inserta no art. 19 do ADCT. 

O MM. Juiz sentenciante absolveu os acusados, ao fundamento de que não houve crime, 

na medida em que inexistiu o dolo. 

lrresignado, recorre o Ministério Público Federal, pugnando pela condenação dos 

acusados, sob a alegativa da existência de dolo na conduta dos denunciados, já que 

tinham plena consciência de que praticavam um ilícito penal. 

Contra-razões apresentadas. 

Parecer ofertado perante esta instância, às fls. 267/272, pelo provimento do recurso, a fim 

de ser condenada a acusada Stella Sales Espíndola à pena do art. 304 do CPB, e os 

acusados Antonio Gomes Sales e José do Vale Diano à pena cominada no art. 299 do 

CPB, por entender que os ora apelados agiram com dolo. 
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É o relatório. À revisão. 

VOTO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): O MM. Juiz, em exercício na 3ª Vara do 

Ceará, Dr. Agustino Lima Chaves, absolveu os acusados da imputação constante na 

denúncia, por entender inexistir crime, na medida em que não houve o elemento dolo na 

conduta dos acusados. 

Os acusados foram denunciados com base nos arts. 299 e 304 do CPB, por terem 

falsificado e utilizado certidão de tempo de serviço. Transcrevo, por oportuno, os artigos 

em comento: 

"Art. 299. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, 

ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o 

fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente 

relevante: 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento é público, e 

reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa, se o documento é particular. 

Art. 304. Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os 

arts. 297 a 302: 

Pena - a cominada à falsificação ou à alteração". 

Compulsando os autos, observo que tanto na fase inquisitorial como em Juízo, os 

acusados admitiram sua participação no delito. 

Inicialmente, transcrevo os trechos do depoimento prestado pela acusada Stella Sales 

Espíndola em seu interrogatório: 

... que era funcionária daquele Instituto; que seu nome consta da relação dos funcionados 

demitidos que não tinham cinco anos de serviço prestado quando da promulgação da 

atual Constituição Federal; que nunca morou na cidade de ltapagé/CE, também não foi 

funcionária da Prefeitura daquele Município; que a conselho de seu amigo Antonio a 

depoente concordou em que este lhe conseguisse uma certidão de tempo de serviço junto 

à Prefeitura de Itapagé, através do funcionário municipal José do Vale, do Setor de 

Pessoal daquela Prefeitura..." (Trecho do depoimento prestado na Polícia Federal às fls. 

20). 

"... surgiu no INSS um boato acerca de demissão dos servidores e, com receio de ser 

demitida, a interroganda pediu ajuda a seu tio Antonio Gomes de Sales, para que 

pudesse permanecer no seu emprego; que depois disso seu tio lhe forneceu uma certidão 
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de tempo de serviço da Prefeitura de Itapagé; que naquela ocasião indagou sobre a 

legalidade do documento; seu tio lhe informou que as Prefeituras eram acostumadas a 

fornecer este tipo de documentação apenas para cumprir uma formalidade; que nunca 

trabalhou no Município de ltapagé; que de posse da certidão entregou-a no Departamento 

de Pessoal do INSS; que ainda trabalha no INSS; que trabalha no INSS desde 1984..." 

(Trecho do interrogatório às fls. 100). 

O acusado Antonio Gomes de Sales assim se pronunciou: 

"... esteve na casa de sua sobrinha, nesta capital, de nome Stella e que ela estava 

desempregada, dizendo que estava passando "aperreio", perguntando ao interrogado se 

ele conhecia alguma pessoa na Prefeitura de itapagé-CE, pois ela precisaria de uma 

certidão como se estivesse trabalhando naquela Prefeitura, tendo o interrogado dito que 

tinha um amigo naquela Prefeitura e que iria falar com ele, ainda dizendo que se o rapaz 

fizesse, ele traria a certidão; que o rapaz que o interrogado se referiu anteriormente é o 

funcionário José do Vale Diano, que de volta a sua cidade, ou seja, Itapagé-CE, o 

interrogado foi à Prefeitura e contou a situação para Diano, pedindo se ele poderia fazer 

um favor para o interrogado, ou seja, conseguir uma certidão para a sua filha Stella, tendo 

Diano, dias depois, entregue a certidão de fls. 10 dos autos..." (Trecho do depoimento 

prestado na Polícia Federal de fls. 64). 

"... que sua sobrinha Stellinha lhe pediu ajuda para obter, digo para encontrar, um meio de 

arranjar um emprego; que sua sobrinha preencheu o papel com os dados de que 

necessitava; 

 que o interrogando levou este papel para Itapagé e entregou ao José Diano; que o Sr. 

José do Vale Diano lhe entregou o documento; que, posteriormente, sua sobrinha Stella 

lhe disse que não deu certo o papel recebido, que ela então escreveu nova redação, o 

interrogando mais uma vez o levou ao Sr. José do Vale Diano; que, então, o Sr. José do 

Vale Diano lhe forneceu nova certidão que foi entregue pelo interrogando a sua sobrinha 

Stella..." (Trecho do interrogatório prestado em Juízo às fls. 100). 

José do Vale Diano, em Juízo, esclareceu: 

"... que o Sr. Antonio Gomes de Sales o procurou solicitando uma certidão de tempo de 

serviço de Stella Sales Espíndola; que o Sr. Antonio Gomes de Sales lhe forneceu os 

dados; que o interrogando então preencheu a certidão; que não conferiu em quaisquer 

arquivos ou fichários da Prefeitura, pois agiu conforme o procedimento normal; que é 

normal as pessoas solicitarem declaração de tempo de serviço para fins de 

aposentadoria; que conhece Antonio Gomes de Sales, desde o tempo de pequeno; que, 
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posteriormente, os fiscais do INSS compareceram à Prefeitura e constataram que Stella 

Sales Espíndola não era funcionária municipal..." (Trecho do interrogatório prestado em 

Juízo, às fls. 101). 

Dos depoimentos apresentados, entendo que não resta qualquer dúvida de que os 

acusados tinham plena consciência da ilicitude do fato e que sua consecução resultaria 

em benefício da acusada Stella Sales Espíndola, que, caso comprovasse seu tempo de 

serviço, permaneceria no quadro de pessoal do INSS. 

Julio Fabbrini Mirabete, em seu livro Manual de Direito Penal, ensina: 

"O crime de falsidade ideológica consuma-se com a omissão ou a inserção direta ou 

indireta da declaração falsa ou diversa da que devia constar". (RT 656/271). (Atlas, 12ª 

ed., p. 251). 

Razões sentimentais baseadas em ajudar pessoa desempregada, que esteja passando 

por dificuldades financeiras, não descaracterizam o delito. Este inclusive é o entendimento 

desta Corte: 

"Penal. Uso de documento falso. Razões sentimentais. 

Comprovado o uso de documento falso, não se pode deixar de aplicar a pena 

correspondente em consideração ao fato de haver agido o autor por razões sentimentais". 

(ACR 682-CE, Rel. Juiz Hugo Machado, julg. à unan. em 17.06.93). 

Diante do exposto, dou provimento à apelação para condenar Stella Sales Espíndola à 

pena cominada no art. 304 do CPB e José do Vale Diano e Antonio Gomes de Sales à 

pena do art. 299 do CPB, sendo a todos aplicada a pena no mínimo legal, que fixo em 1 

ano de reclusão e 30 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente. 

Por outro lado, observo que ocorreu a prescrição retroativa, pois entre a data do 

recebimento da denúncia (22.10.92) e a data da condenação decorreram mais de quatro 

anos, prazo estabelecido para os casos em que as penas não excedem 2 anos. 

É de aplicar-se, pois, na presente ação, o estabelecido no § 2º do art. 110 do Código 

Penal Brasileiro, decretando-se a ocorrência da prescrição retroativa. 

Com estas considerações, tenho que se verificou a extinção da punibilidade pela 

prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 109, V, c/c o art. 110, § 2º, do Código 

Penal, em face da prescrição retroativa, extinguindo, assim, a punibilidade dos acusados. 

É como voto. 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.939-PE 

Relator: O SR. JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE 
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Apelante: PABLO ARRIBAS FERNANDES 

Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA 

Advogada: DRA. ETIENE NIETE DE CASTRO (APTE.) 

EMENTA: 

Penal. Processual Penal. Crime contra estado de filiação (art. 242 do CP). Crime de 

declaração falsa em processo de transformação de visto (art. 125, XIII, da Lei nº 

6.815/80). Autoria e materialidade comprovadas. Apelação improvida.  

- A autoria encontra-se devidamente comprovada pela certidão de nascimento falsa do 

menor Alisson, a qual foi usada pelo acusado para instruir o seu processo de 

permanência definitiva no Brasil.  

- A materialidade, por sua vez, encontra-se comprovada pela certidão de nascimento do 

menor que informa falsamente ser o acusado o pai do mesmo, tendo o apelante se 

utilizado de tal documento para instruir o processo de permanência definitiva no país. 

- Inexistência de excludente de criminalidade. 

- Culpabilidade devidamente comprovada.  

- Apelação improvida. 

ACÓRDÃO 

Vistos e relatados, decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 

negar provimento à apelação, nos termos do relatório, voto e notas taquigráficas 

constantes dos autos, que passam a fazer parte do presente do julgado. 

Recife, 25 de maio de 2000 (data do julgamento). 

JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE - Relator 

RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE: O Ministério Público Federal 

ofereceu denúncia contra Pablo Arribas Fernandes como incurso nas sanções do art. 242 

do Código Penal e do art. 125, XIII, da Lei nº 6.815/80, em concurso material, em face de 

ter o mesmo, em 04 de outubro de 1993, segundo consta no Inquérito Policial nº 068/95, 

registrado falsamente como seu filho, no Cartório do Registro Civil da 2ª Zona de 

Caruaru/PE, o menor Alisson Arribas Mendes, nascido em 25 de setembro de 1993, filho 

de Maria Mendes Targino com terceiro, e instruído, no Departamento da Polícia 

Federal/DPMAF, seu requerimento de permanência definitiva no Brasil com a certidão de 

nascimento, constituindo assim declaração falsa.  
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O MM. Juiz Federal da 1ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco condenou o acusado 

Pablo Arribas Fernandes à pena de 02 (dois) anos de reclusão a ser cumprida em regime 

fechado, por infringência ao art. 242 do Código Penal. E, em relação ao crime previsto no 

art. 125, XIII, da Lei nº 6.815/80, face o denunciado ser estrangeiro, determinou, após o 

cumprimento da pena privativa de liberdade, a sua expulsão do território nacional.  

O Ministério Público Federal, intimado da sentença às fls. 129, permaneceu silente.  

A defesa dativa do acusado interpôs recurso de apelação às fls. 134/136, sustentando 

que o douto Magistrado, ao proferir a sentença, fundou-se no depoimento nervoso do 

acusado que, pensando estar beneficiando um menor carente, com sua atitude generosa, 

e também por influência de uma pessoa que se dizia sua amiga, veio a cometer um crime 

sem nem ao menos avaliar as conseqüências que poderiam advir. Ao final, requer o 

provimento do apelo para que a sentença seja reformada, absolvendo-o da condenação 

que lhe foi imposta no decisório, por pairarem dúvidas.  

O Ministério Público Federal ofereceu contra-razões às fls. 138/139, aduzindo que a 

sentença prolatada não merece ser reparada, pois o apelante não conseguiu demonstrar 

a existência de vício. Sustentou ainda que a materialidade e a autoria de ambas as 

condutas imputadas ao réu estão demonstradas nos autos, como bem fundamentou o 

Magistrado em sua decisão. Requereu, por fim, o não provimento do recurso interposto 

para se manter integralmente a sentença de fls. 119/122 por seus próprios e jurídicos 

fundamentos.  

Devidamente processado o recurso de apelação, subiram os presentes autos a este 

Tribunal.  

Nesta instância, o douto Parquet Federal, em seu parecer de fls. 248/251, observando 

que as provas do fato e da autoria são bastante claras e facilmente verificáveis pelos 

documentos de fls. 09 e 10 dos autos (requisição de permanência e certidão de 

nascimento em que aparece como genitor de filho de outrem), confirmados pelo termo de 

declarações e pelo auto de qualificação e interrogatório do próprio condenado (fls. 29 e 

45), e pelo depoimento judicial do agente da Polícia Federal que processou o pedido de 

permanência definitiva no Brasil (fls. 86). 

É o relatório. 

Ao eminente Juiz Revisor. 

VOTO 

O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE (Relator): O MM. Juiz Federal da 1ª 
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Vara da Seção Judiciária de Pernambuco condenou o acusado Pablo Arribas Fernandes 

à pena de 02 (dois) anos de reclusão a ser cumprida em regime fechado. E, em relação 

ao crime previsto no art. 125, XIII, da Lei nº 6.815/80, determinou, após o cumprimento da 

pena privativa de liberdade, a sua expulsão do território nacional. 

Em suas razões de apelação, a defesa dativa do acusado sustentou que o douto 

Magistrado, ao proferir a sentença, fundou-se no depoimento nervoso do acusado que, 

pensando estar beneficiando um menor carente, com sua atitude generosa, e também por 

influência de uma pessoa que se dizia sua amiga, veio a cometer um crime sem ao 

menos avaliar as conseqüências que poderiam advir. 

A autoria encontra-se devidamente comprovada pela certidão de nascimento falsa do 

menor Alisson, a qual foi usada pelo acusado para instruir o seu processo de 

permanência definitiva no Brasil, vez que consta na mesma o seu nome como pai do 

menor, cuja mãe é Angela Maria Mendes Targino. 

Em seus depoimentos na Polícia Federal, respectivamente às fls. 29 e 45/46, o acusado 

afirmou: 

" (...) que, através do Sr. Otacílio e da Sra. Neide, descobriu que o filho não era dele, o 

que já suspeitava, mas continuou ajudando por ter registrado como filho a criança e achar 

ser responsável; (...) que o menor Alisson está em poder da mãe, Sra. Angela, não tendo 

o interrogado contatos com o mesmo, nem tampouco está fornecendo qualquer ajuda 

financeira, muito embora o interrogado não se negue a fazê-lo, se for o caso". 

Como bem observou o MM. Juiz sentenciante: 

"(...) A existência do crime contra o estado de filiação, como tal noticiado nos autos, 

previsto no art. 242 do CPB, bem como do crime previsto no art. 125, XIII, da Lei nº 6.815, 

de 19.08.80, que define a situação jurídica de estrangeiro no Brasil, é fato notoriamente 

comprovado, vez que o próprio denunciado declarou em sede do Departamento de Polícia 

Federal que, mesmo sem ter certeza de que o filho era seu (o que realmente não o era e 

ele já suspeitava, sendo a confirmação prestada às fls. 29), o registrou como se o fosse, 

conforme certidão de nascimento constante das fls. 37, tipificando-se, assim, o crime do 

art. 242 do CPB, e se utilizou dessa informação falsa para instruir processo de 

permanência definitiva no Brasil, conduta essa que configura, assim, o crime previsto no 

art. 125, XIII, da Lei nº 6.815/80. 

Vale salientar, ainda, que o menor, registrado falsamente como filho do denunciado, 

nunca foi mantido sob a sua guarda, nem sequer está recebendo ajuda financeira 

atualmente (segundo o denunciado, recebeu, apenas, durante seis meses, através de 
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depósito em conta bancária), bem como não tem contato algum com o acusado, tudo isso 

ficando patente em declarações constantes às fls. 29, 45 e 46. Resta-se, então, 

comprovado que, o fato de registrar o menor Alisson como se seu filho fosse, tinha como 

único e primordial objetivo a formalização de sua permanência definitiva no Brasil, cujo 

processo foi instruído pelo denunciado com tal informação falsa (...)" 

Por sua vez, a testemunha Humberto Alves Mangueira disse em juízo: 

 "(...) que o depoente processou o pedido do acusado de permanência definitiva no Brasil 

sob o argumento de possuir filho brasileiro; que as diligências procedidas pelo depoente 

no sentido da apuração do alegado não surtiram efeito; que, posteriormente, em 

declaração prestada pelo acusado a um outro agente, por escrito, eis que o mesmo 

reconheceu como falsa a paternidade alegada do menor Alisson, filho de Angela Maria 

Mendes Targino e terceira pessoa (...)". 

Como podemos observar, o acusado, em momento algum, agiu movido por sentimento de 

generosidade no sentido de ajudar a criança nascida daquela mãe, a qual sabia não ser 

seu filho e que, apesar disto, registrou no Cartório da 2ª Zona de Caruaru, como se a 

paternidade da mesma lhe pertencesse. O seu intuito outro não foi senão o de utilizar a 

certidão de nascimento contendo informação falsa para obter junto ao Departamento de 

Polícia Federal o visto de permanência definitiva no território brasileiro, ficando, deste 

modo, evidenciado na sua conduta o dolo, pois agiu livremente e tinha consciência do 

caráter ilícito de seu comportamento. 

Assim, em face das razões acima expostas, encontram-se presentes todos os elementos 

para a caracterização das condutas tipificadas no art. 242 do CPB e no art. 125, XIII, da 

Lei nº 6.815/80. 

Ante o exposto, nego provimento à apelação, confirmando a sentença proferida pelo MM. 

Juiz a quo. 

Após o trânsito em julgado desta decisão, expeça-se mandado de prisão. 

É como voto. 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 2.082-PE 

Relator: O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Apelante: VALDILENE ALVES DA SILVA 

Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA 

Advogado: DRA. ETIENE NIETE DA SILVA (APTE.) 

EMENTA: 
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Penal. Estelionato. Recebimento irregular de proventos de genitora falecida. Art. 171, 

parágrafo 3º, do CP. Alegação de estado de necessidade. Inexistência. Pena fixada no 

mínimo legal. Apelação improvida. 

- Descaracteriza a atualidade imprescindível à caracterização do estado de necessidade, 

a percepção, durante quase um ano, de parcelas referentes aos proventos de genitora já 

falecida, em detrimento do patrimônio público federal. 

- Não é suficiente a argüição de ignorância e graves problemas financeiros para ensejar a 

configuração da exclusão da ilicitude do fato, com supedâneo no art. 24 do CP. 

- A pena cominada, de um ano e quatro meses (mínimo legal), e a concessão da 

suspensão condicional da pena, não merecem reparos. Apelação improvida. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos entre partes acima 

Identificadas, decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à 

unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório, voto do Juiz Relator 

e notas taquigráficas constantes nos autos, que fazem parte integrante do presente 

julgado. 

Custas, como de lei. 

Recife, 8 de junho de 2000 (data do julgamento). 

JUIZ GERALDO APOLIANO - Relator 

RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO: Cuida-se de apelação criminal proposta com o 

fito de hostilizar a sentença prolatada pelo MM. Juiz Federal da 1ª Vara da Seção 

Judiciária de Pernambuco, que condenou a ré, Valdilene Alves da Silva, a um ano e 

quatro meses de reclusão, como incursa nas penas do art. 171, § 3º, do Código Penal 

Brasileiro, pelo fato de, após a morte de sua genitora, continuar percebendo, mediante 

ardil, os proventos de sua aposentadoria, em período que vai de junho de 1994 a 

fevereiro de 1995. 

O apelo restringe-se a sobrelevar as parcas condições financeiras da ré, de modo a 

consubstanciar, segundo se aduz, a exclusão da ilicitude do fato pela existência de estado 

de necessidade. 

As contra-razões demoram às fls.134/135, são em enfatizar o fato de inexistir, nos autos, 

prova de aludida exclusão da ilicitude. 

O douto presentante do Parquet Federal opinou no sentido da manutenção do decisum 
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verberado, ressaltando a maneira parcimoniosa com que a pena foi aplicada. 

É o relatório. Ao eminente Revisor. 

VOTO 

O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): Não merece reforma a v. sentença de 

primeiro grau. 

A materialidade do fato está refertamente comprovada, a teor do que exsurge dos autos. 

De fato, a ré, Valdilene Alves da Silva, durante quase um ano, percebeu os proventos de 

aposentadoria de sua mãe, falecida, a despeito de saber serem ilícitas tais práticas. 

Revel, nunca procurou produzir provas a seu favor, circunscrevendo toda a sua defesa à 

tese da ocorrência de suposto estado de necessidade, sem que, para tanto, tenha trazido 

à tona quaisquer elementos que venham a caracterizá-lo. 

A pena cominada, no grau mínimo, retrata a forma parcimoniosa e justa com que o 

perilustre Juiz atuou, consoante se vislumbra do excerto da decisão objurgada: 

"Para além das razões que, com justiça, levam-me a considerar o delito em comento, em 

estrita consonância com os ditames, pro reu, de humanitária política criminal e 

penitenciária, observo que nenhuma circunstância (art. 59) ou das genéricas (arts. 61 e 

65) do Código Penal, de aumento ou diminuição da pena correspectiva, se acha presente, 

devendo ser orçada a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, 01 (um) ano de reclusão, 

aumentando-a em 1/3 (um terço), o que equivale a 04 (quatro) meses, ante à existência 

de circunstância especial (contida no tipo) qualificadora do § 3º do art. 171 do CP". 

O crime de estelionato requer a coexistência de alguns elementos para configurar-se. 

Primeiramente, o ardil, o artifício, de que se utiliza o sujeito ativo para alcançar seu 

intento. Depois, que essa ação ardilosa consiga, de fato, induzir o sujeito passivo ao 

equívoco. Alfim, que se unam duas circunstâncias resultantes específicas: a obtenção da 

vantagem patrimonial ilícita e o prejuízo (a uma pessoa determinada) que exsurje dessa 

vantagem. 

Sobre o tema, de bom jaez trazer a lume o que preconiza Damásio E. de Jesus: 

"QUALQUER OUTRO MEIO FRAUDULENTO. 

O Código Penal se utiliza da interpretação analógica. Após a fórmula casuística artifício 

ou ardil, emprega fórmula genérica, em que se contém qualquer espécie de fraude que 

tenha a mesma natureza daqueles meios. Na fórmula genérica ingressam engodos como 

a mentira e a omissão do dever de falar (silêncio)". (In Código Penal Anotado, 8ª edição, 

Saraiva, p. 567). 
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"RESULTADO DUPLO. 

1º) vantagem ilícita; e 2º) prejuízo alheio. É necessário que o sujeito, obtendo a vantagem 

ilícita, venha a causar prejuízos a terceiros". (Obra citada, 570). 

A argüição de estado de necessidade, nesse passo, também não merece prosperar. 

De bom alvitre, para o destramar da controvérsia, exarar o art. 24 do CPB: 

"Art. 24. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de 

perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito 

próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. 

§ 1º Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o 

perigo". 

O perigo atual, de que cuida o susotranscrito cânon, inexiste no caso vertente. O crime, 

em doses homeopáticas, protraiu-se no tempo, perfazendo quase um ano entre a primeira 

percepção fraudulenta (6/94) e a última (2/95), de modo a obstar que se caracterize a 

atualidade e a inevitabilidade indispensáveis à existência do estado de necessidade como 

forma de exclusão da ilicitude. 

Veja-se o que anota o já citado Damásio E. de Jesus: 

"CRIMES PERMANENTES E HABITUAIS. 

lnadmissibilidade da excludente, uma vez que no fato que os compõe não há as 

condições de atualidade do perigo e inevitabilidade do mal: JTACrimSP, 8:205,R, 376:252 

e 395:368)". (In Código Penal Anotado, 8ª edição, Saraiva, p. 96). 

Invoco, sobre o tema, aresto oriundo deste colendo Tribunal: 

"Penal. Estelionato. Falsificação de documento. Saques de quantias depositadas em 

contas do FGTS. Art. 171, parágrafo 3º, do CP. Estado de necessidade. Inexistência. 

- Improvado estado de necessidade induzindo à prática de crime de falsificação de 

documento para obtenção, por estelionato, de valores depositados em contas do FGTS. 

- Apelação improvida".  

(Apelação Criminal nº 01802/PB, Relator: Juiz Castro Meira, j. 03.09.98, DJ 25.09.98, 

unan.). 

Ademais, a condição financeira precária, associada à ignorância do sujeito ativo, não 

podem ser motivos bastantes à configuração do estado de necessidade, máxime em uma 

sociedade onde milhares e milhares de pessoas são obrigadas a conviver diuturnamente 

com a miséria e o desemprego, e nem por isso se deixam ilaquear pela promessa de 

dinheiro fácil ou pelas práticas ilícitas. 

A jurisprudência deste egrégio Sodalício, nesse diapasão, já teve oportunidade de 
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adentrar o tema, conforme se divisa do julgado abaixo: 

"Penal. Estelionato. Fraude contra a Previdência Social. 

- A condição do estado de necessidade financeira e o analfabetismo do réu não são 

motivos fortes e suficientes para sua absolvição. 

- Apelação improvida".  

(Apelação Criminal nº 01334/RN, Relator: Juiz Ubaldo Ataíde Cavalcante, j. 12.11.98, DJ 

19.03.99, unan.). 

Esforçado nessas razões, nego provimento à apelação, mantendo a pena cominada no 

Juízo planicial. 

É como voto. 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 2.266-PE 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: AGRÍCIO LEONARDO DA SILVA 

Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA 

Advogado: DR. GILVAN CAETANO DA SILVA (APTE.) 

EMENTA: 

Penal. Processo Penal. Apelação criminal. Crime contra a Administração Pública. 

Desacato a Policiais Rodoviários Federais. Artigo 331, CP. Materialidade e autoria 

comprovadas. Presença de dolo. Aplicação de pena pecuniária. Análise sócio-econômico-

financeira do acusado. Redução da pena de multa imposta pelo juízo monocrático. 

Condenação. 

- Sendo o bem tutelado pelo caput do art. 331, na defesa do decoro do funcionário 

público, o decoro e o pundonor da própria Administração Pública, não aproveita aos réus, 

como ocorreria se a hipótese fosse de crime contra a honra - injúria -, a conduta do 

agente da Administração que tenha resultado em provocação à conduta dos réus, tida 

como desrespeitosa à Administração Pública, ou mesmo a conduta onde embutida 

qualquer ofensa irrogada no momento contra os mesmos, cuja titularidade não se nega 

para, inclusive, se assim o pretenderem, exercer contra tal servidor a persecutio criminis. 

- Provada conduta ofensiva ao decoro e ao pundonor da Administração Pública, 

manifestos no desacato ao funcionário público em pleno exercício da função pública, força 

concluir-se pela perfeição do tipo penal do art. 331 do CPB. 

- Embora não autorizado a reformar a sentença em sua conclusão, vez que o réu em sua 

conduta perfez o crime do artigo 331 do CP, e através de uma análise sócio-econômico-
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financeira da vida do acusado a ensejar a redução da pena pecuniária aplicada, que 

deverá ser satisfeita no juízo de execuções penais, observado, na espécie, o exposto na 

Lei de Execução Penal.  

- Apelação parcialmente provida. 

ACÓRDÃO 

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 

Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade de votos, dar parcial 

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 23 de maio de 2000 (data do julgamento). 

JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator 

RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Trata-se de apelação criminal interposta pelo 

réu Agrício Leonardo da Silva (fls.155/158), contra sentença condenatória da lavra do 

MM. Juiz Federal da 6ª Vara da Seção Judiciária no Estado de Pernambuco, Dr. José 

Baptista de Almeida Filho (fls.150/152), que condenou o réu na pena de multa prevista no 

artigo 331 do Código Penal, fixando a pena em 30 (trinta) dias-multa, arbitrando o valor de 

R$ 100,00 (cem reais) para cada dia-multa, aumentada em 1/3, tornando definitiva no 

valor total de R$ 4.000,00(quatro mil reais). O apelante alega que a sentença do juízo a 

quo deverá ser reformada, visto que o réu em nenhum momento desacatou nenhum 

Patrulheiro Rodoviário Federal, pelo contrário, fora espancado, humilhado e ainda 

processado e condenado numa multa de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); que o recorrente, 

à época do fato, estava trabalhando na Prefeitura Municipal do Cabo de Santo 

Agostinho/PE, exercendo cargo comissionado, só que, atualmente, ele está 

desempregado, pois fora exonerado há cerca de seis meses, e não possui a mínima 

condição de pagar a multa arbitrada pelo Juízo a quo; que é de uma clareza solar a 

inocência do recorrente, apesar de ter sido covardemente lesionado conforme consta no 

Laudo do IML, às fls. 04 dos autos, pois, se alguém tivesse de ser condenado, esse 

alguém seriam os Patrulheiros Rodoviários Federais, e não a pessoa do recorrente, que, 

na verdade, é vítima nesse processo; no mérito, pugna pela absolvição, tendo em vista 

que não praticou o delito que foi imputado na peça denunciatória e, por conseqüência, a 

dispensa do pagamento da multa, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

determinado na r. sentença, pois o recorrente é pessoa pobre e não dispõe de meios 

152 
 



 
 

financeiros para arcar com o ônus do pagamento.  

Contra-razões ao recurso de apelação apresentadas às fls.164/167. 

A ilustre representante da Procuradoria Regional da República, Dra. Eliane de 

Albuquerque Oliveira Recena, em seu parecer às fls.173/177, opina pelo parcial 

provimento do apelo do réu, tão-somente para reduzir a pena de multa imposta e a forma 

de pagá-la, com a manutenção do decreto condenatório em todos osseus demais termos.  

Dispensei a remessa dos autos ao Exmo. Juiz Revisor, por se tratar de crime sujeito à 

pena de detenção ou multa. 

É o relatório. 

VOTO 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Trata-se de apelação criminal 

interposta pelo réu Agrício Leonardo da Silva (fls.155/158), contra sentença condenatória 

da lavra do MM. Juiz Federal da 6ª Vara da Seção Judiciária no Estado de Pernambuco, 

Dr. José Baptista de Almeida Filho (fls.150/152), que condenou o réu na pena de multa 

prevista no artigo 331 do Código Penal, fixando a pena em 30 (trinta) dias-multa, 

arbitrando o valor de R$ 100,00 (cem reais) para cada dia-multa, aumentada em 1/3, 

tornando definitiva no valor total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). O apelante alega que a 

sentença do juízo a quo deverá ser reformada, visto que o réu em nenhum momento 

desacatou nenhum Patrulheiro Rodoviário Federal, pelo contrário, fora espancado, 

humilhado e ainda processado e condenado numa multa de R$ 4.000,00(quatro mil reais); 

que o recorrente, à época do fato, estava trabalhando na Prefeitura Municipal do Cabo de 

Santo Agostinho/PE, exercendo cargo comissionado, só que, atualmente, ele está 

desempregado, pois fora exonerado há cerca de seis meses, e não possui a mínima 

condição de pagar a multa arbitrada pelo juízo a quo; que é de uma clareza solar a 

inocência do recorrente, apesar de ter sido covardemente lesionado conforme consta no 

Laudo do IML, às fls. 04 dos autos, pois, se alguém tivesse de ser condenado, esse 

alguém seriam os Patrulheiros Rodoviários Federais, e não a pessoa do recorrente, que, 

na verdade, é vítima nesse processo; no mérito, pugna pela absolvição, tendo em vista 

que não praticou o delito que foi imputado na peça denunciatória e, por conseqüência, a 

dispensa do pagamento da multa, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

determinado na r. sentença, pois o recorrente é pessoa pobre e não dispõe de meios 

financeiros para arcar com o ônus do pagamento.  

Contra-razões ao recurso de apelação apresentadas às fls.164/167.  
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A ilustre representante da Procuradoria Regional da República, Dra. Eliane de 

Albuquerque Oliveira Recena, em seu parecer às fls.173/177, opina pelo parcial 

provimento do apelo do réu, tão-somente para reduzir a pena de multa imposta e a forma 

de pagá-la, com a manutenção do decreto condenatório em todos os seus demais termos. 

Nos fatos, colhe-se na exordial de fls.03/05, entre outras, que: 

"... Constam nos relatados autos do inquérito policial em epígrafe que, por volta das 

08:30h do dia 06 de junho de 1997, Patrulheiros da Polícia Rodoviária Federal, 

identificados como Ecivaldo Pereira de Oliveira; José Risonaldo da Silva e Cláudio José 

Pinto Vilaça Lima, que se encontravam em serviço no Posto de Pontezinha/PE, 

receberam um comunicado por meio de rádio, proveniente de uma viatura que se 

encontrava a dois quilômetros de distância, em frente da Alpargata, sob o comando do 

PRF Antônio, informando que o condutor do veículo Ford Pampa, de placa KA-1270, que 

vinha ultrapassando vários veículos pelo acostamento da direita, não havia obedecido à 

ordem de parada dada por aquela patrulha policial". 

"... Desta feita, referidos policiais se postaram à frente do Posto de Pontezinha e ao 

avistarem o suscitado veículo deram sinal de PARE, ocasião em que o condutor, mais um 

vez, desobedeceu à ordem dada, prosseguindo em direção ao centro da Cidade do Cabo-

PE. Neste momento, os policiais Ecivaldo e Risonaldo, utilizando viatura oficial, 

empreenderam perseguição ao infrator, que, mesmo tendo percebido a ação policial, 

continuou a fugir, até ser finalmente interceptado e abordado". 

"... Consta ainda dos autos do presente inquérito que, ao ser procedida a abordagem, o 

condutor do veículo, o Sr. Agrício Leonardo da Silva, estava bastante exaltado, onde 

ainda teria tentado 'dar partida' no automóvel, forçando o PRF Risonaldo a tirar as chaves 

da ignição. Neste momento, o denunciado, gesticulando muito e com o "dedo em riste", 

teria passado a dirigir palavras desrespeitosas e ameaçadoras ao policial Ecivaldo, cujos 

fatos foram presenciados pelo outro policial presente, o Sr. Risonaldo da Silva, razão pela 

qual foi dada "voz de prisão" pelo policial ora desacatado, ocasião em que foi também 

apreendida a sua carteira de habilitação, por conduta escandalosa, bem como o seu 

veículo, por se encontrar irregular com dois anos de atraso no licenciamento". 

"... Tendo o infrator esboçado reação à prisão, debatendo-se bastante, foi preciso a 

intervenção de outros Patrulheiros que haviam chegado ao local a título de reforço, para 

finalmente algemá-lo e colocá-lo no interior da viatura policial". 

"... Encontra-se ainda nos autos, o relato de que durante a condução do denunciado do 

local da prisão ao Posto Policial de Pontezinha, de onde seria levado à sede da 
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Superintendência da Polícia Federal, o Sr. Agrício teria novamente feito ameaça ao PRF 

Ecivaldo, fato este narrado no depoimento do ameaçado, às fls.03, e confirmado pelo 

testemunho do PRF Cláudio José Pinto Vilaça Lima, às fls. 25". 

"... Verifica-se, ainda, que, em seus depoimentos, todos os policiais ouvidos afirmaram 

que não houve prática de violência arbitrária por parte dos PRF's, exceto a necessária 

para conter a reação do denunciado". 

O MM. Juiz Sentenciante assim se houve ao fundamentar sua decisão às fls. 150/152 

".... Ao patrulharem a estrada federal, os funcionários públicos desacatados atuavam no 

estrito cumprimento do dever legal, tendo o desacato perpetrado pelo réu nexo causal 

com essa atuação". 

"... A pretexto de não ver a sinalização, note-se que o réu só parou a sua viatura quando e 

onde quis, precisamente, 'mais ou menos na frente da casa onde residem os pais do 

depoente' (interrogatório, às fls. 108)". 

"... Arrolou testemunhas que assistiram a sua prisão em flagrante, mas não aos fatos que 

a originaram e que, logicamente, antecederam-na, consistentes, quer no contínuo 

deboche às regras do trânsito, quer nos palavrões e ameaças assacados contra os 

patrulheiros que interceptaram o seu carro e prenderam o réu em flagrante delito". 

"... Foge a toda evidência que o réu fosse preso e algemado sem razão suficiente". 

"... Embora caracterize-se a conduta antijurídica do réu, outrossim, a perpetração dos 

delitos de resistência e ameaça, tenho que estes foram absorvidos na perpetração do 

desacato, penalmente mais grave". 

"... Agiu o réu com imoderação em relação à ação dos Patrulheiros que cumpriam o seu 

dever, desacatando-os, sem razão, ou por motivo fútil, incidindo na circunstância 

agravante do art. 61, II, a, do Código Penal". 

"... Atento à alternatividade das penas previstas no art. 331 do Código Penal, entendo que 

a aplicação da pena de multa seja suficiente à reprovação do delito praticado pelo réu". 

"... Ex positis, julgo procedente a denúncia, para condenar o réu na pena de multa 

prevista no artigo 331 do Código Penal e, considerando as diretrizes do art. 59 do CP, 

sobretudo a culpabilidade, a personalidade insensível do réu, os motivos e as 

circunstâncias, fixar a pena-base em 30 (trinta) dias-multa, arbitrando o valor de R$ 

100,00 (cem reais) para cada dia-multa, de modo a totalizar R$ 3.000,00 (três mil reais), 

que aumento de 1/3 (um terço) pela agravante prevista na alínea a do inciso II do art.61, 

para tornar a pena de multa aplicada ao réu definitiva no valor global de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), a ser paga pelo réu no prazo de 10 (dez) dias após transitar em julgado 
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esta sentença, cujo valor deverá ser recolhido ao fundo penitenciário..." 

Acontece que, tendo sido o réu Agrício Leonardo da Silva denunciado nas sanções do 

artigo 331 do Código Penal, e tendo o MM. Juiz Singular condenado o mesmo apenas na 

pena de multa no montante total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). O réu-apelante alega 

que a sentença do juízo a quo deverá ser reformada, visto que o réu em nenhum 

momento desacatou nenhum Patrulheiro Rodoviário Federal, pelo contrário, fora 

espancado, humilhado e ainda processado e condenado numa multa de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais); que o recorrente, à época do fato, estava trabalhando na Prefeitura 

Municipal do Cabo de Santo Agostinho/PE, exercendo cargo comissionado, só que, 

atualmente, ele está desempregado, pois fora exonerado há cerca de seis meses, e não 

possui a mínima condição de pagar a multa arbitrada pelo juízo a quo; que é de uma 

clareza solar a inocência do recorrente, apesar de ter sido covardemente lesionado, 

conforme consta no Laudo do IML, às fls. 04 dos autos, pois, se alguém tivesse de ser 

condenado, esse alguém seriam os Patrulheiros Rodoviários Federais e, não a pessoa do 

recorrente que, na verdade, é vítima nesse processo; no mérito, pugna pela absolvição, 

tendo em vista que não praticou o delito que foi imputado na peça acusatória e, por 

conseqüência, a dispensa do pagamento da multa, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), determinado na r. sentença, pois o recorrente é pessoa pobre e não dispõe de 

meios financeiros para arcar com o ônus do pagamento. 

A ilustre representante da Procuradoria Regional da República, Dra. Eliane de 

Albuquerque Oliveira Recena, em seu parecer às fls. 173/177, opina pelo parcial 

provimento do apelo do réu, tão-somente para reduzir a pena de multa imposta e a forma 

de pagá-la, com a manutenção do decreto condenatório em todos os seus demais termos. 

No que pertine à matéria dos autos, prevê o artigo 331 do CP o crime de desacato com a 

seguinte redação: 

"Artigo 331 do Código penal Brasileiro: Desacatar funcionário público no exercício da 

função ou em razão dela: Pena - detenção, de 06 (seis) meses a 02 (doís) anos, ou 

multa". 

No tocante à objetividade jurídica do crime, tem-se que o bem jurídico tutelado é a 

dignidade, o prestígio, o decoro, o pundonor, o respeito devido à função pública. Nesse 

sentido, o Estado está interessado nessa proteção para que se possibilite a regular 

atividade da Administração Pública. 

Nelson Hungria, in Comentários ao Código Penal, 5ª edição, Rio de Janeiro, Forense, 

1981, v. 8, bem acentua que: "não há, pois, aqui, apenas injúria, difamação ou 
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desrespeito ao funcionário (que seria, eventualmente, crime contra a pessoa), mas 

atentado a um interesse geral, relativo à normalidade do funcionário da Administração 

Pública". 

Daí, tem-se que, no delito de desacato, o sujeito passivo é o Estado, "não se admitindo 

que alguém destrate funcionário seu, no exercício do cargo, ou fora da função, mas em 

razão dela e na prática de ato que diz respeito ao interesse público (RT 510/336)". 

O núcleo do verbo, no tipo objetivo, é desacatar que significa ofender, vexar, humilhar, 

espezinhar, desprestigiar, menosprezar, menoscabar, agredir o funcionário, ofendendo a 

dignidade ou o decoro da função. É, pois, o desacato toda e qualquer ofensa direta e 

voluntária à honra ou ao prestígio de funcionário público com a consciência de atingi-lo no 

exercício ou por causa de suas funções, tutelando a figura delituosa a dignidade da 

Administração Pública personificada em seus mandatários. Nesse sentido, Nelson 

Hungria entende que "pouco importa que o funcionário se julgue, ou não, ofendido (pois 

não está em jogo apenas a integridade moral ou física do funcionário, senão também a 

dignidade e o prestígio do seu cargo ou função). 

Segundo J. de Magalhães Drumond, in Comentários ao Código Penal, vol. IX, Forense, 

esclarece que: "para o tipo penal descrito no artigo 331, no caso o desrespeito, visando o 

funcionário, já vem destinado a resvalar do indivíduo para o funcionário, do funcionário 

para a função, desta para a Administração, para o Poder Público". Acrescenta, ainda, o 

mesmo autor que: "Há para o desacato toda uma escala, toda uma gama a percorrer, que 

vai da simples indiferença, da simples inatenção, do não tomar conhecimento da 

presença do funcionário, da ironia duvidosa, do sarcasmo até o doesto, a injúria, o 

achincalhe mais brutal. O intuito da lei com a cominação, no caso, é defender no decoro 

do funcionário o decoro, o pundonor da Administração Pública". 

Ora, a Administração nem ofende nem provoca diretamente ofensa alguma a ela e, assim 

ocorrendo, se na conduta do funcionário público se identifica algum desrespeito ao 

destinatário do serviço público em termos à sua dignidade ou em termos de provocação 

de forma reprovável, a uma conduta injuriosa, cobrar-se-á deste servidor público tal 

conduta, que não se confundindo em sua pessoa com a própria pessoa da Administração 

Pública em nada afetará as conseqüências da falta do decoro ou pudonor praticado 

contra a Administração Pública no desacato ao funcionário público, no exercício da função 

ou em razão dela. Vale dizer, se provada a ofensa irrogada da parte dos Policiais 

Rodoviários Federais contra o réu, que este ajuizasse contra aqueles servidores a 

competente ação penal, cuja titularidade unicamente lhe cabia. Ademais, sendo matéria 
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de defesa quer a provocação, de modo reprovável, da parte do ofendido da própria injúria 

por ele suportada, ou ainda a própria retorsão, tal matéria deveria ser objeto de defesa a 

ser deduzida exclusivamente na ação própria. E tal particularidade ganha importância no 

momento em que a ratio essendi de qualquer dispositivo de lei a impor sanção, em caso 

de sua ofensa, reside exatamente na importância do bem tutelado, donde inclusive se 

dessume, na área penal, em termos de titularidade daquele bem protegido, quem deva 

ser identificado exatamente como vítima ou ofendido na não observância daquele preceito 

legal. Vale dizer, se o bem tutelado é a vida humana, ou a honra e a dignidade de 

determinada pessoa, ou a propriedade individual de uma determinada pessoa, no 

momento em que em não se cumprindo a lei que tutela tais bens, identificam-se 

facilmente nos titulares de tais direitos as vítimas ou ofendidos. Assim ocorre em relação 

aos crimes contra a honra, onde o bem tutelado é a honra e a dignidade da pessoa, e cuja 

ofensa atinge exata e diretamente a pessoa humana agredida em sua honra, que no caso 

será a vítima ou ofendido, mesmo em se tratando de ofensa irrogada em razão da função 

pública. Mas, diferentemente, no crime de desacato ao funcionário público, o bem 

protegido não é a honra e o decoro do funcionário, mas sim a dignidade do próprio 

Serviço Público, donde não aproveitar ao ofensor uma conduta repreensível da parte do 

servidor público que resultou também por provocá-lo àquela conduta ou ofendê-lo. Em tal 

caso que o ofendido, registrou, exerça o direito de ação contra o servidor público, mas 

não lhe aproveitará em termos de defesa aquela conduta do servidor público para elidir o 

desacato cometido contra o agente administrativo de modo a redundar em ofensa à 

dignidade da própria Administração Pública. 

Quanto ao montante da pena aplicada, tenho que o MM. Juiz, ao optar por aplicar ao réu 

não pena privativa de liberdade, mas sim a pecuniária, optou no sentido de caminhar para 

beneficiá-lo. Resta, pois, verificar até que ponto a aplicação da pena pecuniária foi mais 

benéfica ao réu do que a pena privativa de liberdade. É que, ao eleger-se uma situação 

mais benéfica à parte, não pôde esta se beneficiar em razão dos encargos por ela 

encerrados. Vale dizer, tem-se apresentado odioso à jurisprudência beneficiar-se um 

apenado com a suspensão da pena, mas condicioná-la a exigências tão penosas que 

tornem insuportável tal benefício. 

Em cuidando, pois, de aplicação da pena pecuniária eleita como opção mais favorável ao 

réu em relação à pena privativa de liberdade, para identificar-se tal caráter mais favorável 

decorrente desta seleção, importa observar o quantum da multa cominada e, mais, se ao 

fixá-la o juiz levou em consideração a situação sócio-econômica do réu. De uma 
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verificação dos presentes autos, verifica-se que o réu, à época dos fatos, tinha renda que 

não superava R$ 2.000,00 (dois mil) reais, isto para sustento de sua família, 3 membros 

incluindo ele próprio; atualmente declina sua condição de desempregado. 

O crime em tela, de desacato, tem pena de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de detenção 

ou multa. Aplicada que fosse a pena detentiva, isto se não tivesse discordado o réu em 

ser beneficiado com a suspensão do próprio processo, e poder-se-ia aplicar-se-lhe a 

suspensão da pena ou uma pena alternativa, situações estas que, na verdade, no 

quantum, haveriam de satisfazer o restabelecimento do Estado de Direito - objetivo 

perseguido pela sanctio penalis, estaria o mesmo em melhor situação do que hoje se 

encontra, diante de um encargo financeiro com o qual não pode arcar. Mesmo como 

expiação a pena, enquanto instrumento pro homine, não pode perder o seu caráter 

redentor, via a qual haverá de restruturar o homem para a volta ao convívio social. 

Embora não autorizado a reformar a sentença em sua conclusão, vez que, inegável, 

tenha o réu em sua conduta perfeito o crime do artigo 331 do CP, nos termos do douto 

parecer do Ministério Público Federal, reduzo a pena pecuniária de 30 (trinta) dias multa 

para 10 (dez) dias-multa, arbitrando o valor de R$ 100,00(cem reais) para cada dia-multa, 

a serem cobrados pelo Juiz das Execuções Penais que, levando em conta a situação 

econômico- financeira do réu e aplicando à hipótese o princípio que norteia qualquer 

execução - que a mesma será levada a efeito da forma menos danosa ao executado -, 

determinará a sua satisfação em números de parcelas que se apresentem aplicáveis ao 

caso, observando-se em tudo os ditames presentes na Lei de Execuções Penais 

referentes à pena pecuniária. 

Pelo exposto, dou parcial provimento à apelação do réu Agrício Leonardo da Silva. 

É o meu voto. 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 2.274-RN 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: JUSTIÇA PÚBLICA 

Apelado: ACÁCIO VALÉRIO DE LIMA CABRAL 

Advogada: DRA. MÁRCIA BATISTA DE VASCONCELOS (APDO.) 

EMENTA:  

Penal. Estelionato qualificado. Seguro-desemprego. Trabalhador empregado e de posse 

de mais de uma Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). Apresentação apenas 

da CTPS mais antiga, onde constava a condição de desempregado. Presença dos 
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elementos objetivos e subjetivos do tipo. Apelação provida. Ocorrência da prescrição pela 

pena em concreto. Extinção da punibilidade que se declara. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e examinados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide 

a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar parcial 

provimento à apelação do Ministério Público e decretar a extinção da punibilidade pelo 

efeito da prescrição, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 

taquigráficas, que integram o presente. 

Custas, como de lei. 

Recife, 11 de abril de 2000 (data do julgamento). 

JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 

RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Cuida-se de recurso de apelação criminal 

interposto pelo ilustre representante do Parquet, Dr. Francisco Chaves dos Anjos Neto, 

ante sentença prolatada pelo Dr. Francisco Barros Dias, MM. Juiz da 3ª Vara da Seção 

Judiciária do Rio Grande do Norte, que, respaldado no art. 386, inciso III, do Código de 

Processo Penal, julgou improcedente a denúncia apresentada contra Acácio Valério de 

Lima Cabral pelo delito capitulado no art. 171, § 3º, c/c o art. 71, ambos do Código Penal. 

Sustenta o apelante, em resumo, que a sentença merece reforma, já que se fez perfeita a 

tipificação do delito, com a presença dos elementos objetivos e subjetivos 

caracterizadores do estelionato qualificado. 

Com contra-razões pela confirmação da sentença, vieram os autos, tocando-me por 

distribuição. 

A douta Procuradoria Regional da República opina pelo provimento do apelo ministerial e, 

em seguida, pela decretação da extinção da punibilidade face à ocorrência da prescrição 

da pretensão punitiva. 

É o relatório. 

Ao eminente Revisor. 

VOTO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): Consta dos presentes autos que o 

apelado, após dispensa imotivada da empresa Mossoró Agro Industrial S/A, requereu e 

chegou a receber algumas parcelas do benefício regulado pela Lei nº 7.998/90, seguro-
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desemprego, sem que houvesse qualquer interrupção nas suas atividades laborativas, 

visto que no dia seguinte à sua dispensa imotivada já estava empregado na empresa 

Mossoró Indústria e Comércio S/A. 

Tal fato só foi possível porque o apelado adquiriu nova Carteira de Trabalho e Previdência 

Social (CTPS), com a qual ingressou na nova empresa, apresentando a antiga CTPS, 

onde constava a sua situação de desempregado, para a obtenção do seguro-

desemprego. 

A Lei nº 7.998/90, ao regular o disposto no inciso II do art. 7º, o inciso IV do art. 201 e o 

art. 239 da Constituição Federal, assim disciplinou: 

"Art. 3º. Terá direito à percepção do seguro-desemprego o trabalhador dispensado sem 

justa causa que comprove:  

I - ter recebido salários de pessoa jurídica ou pessoa física a ela equiparada, relativos a 

cada um dos 6 (seis) meses imediatamente anteriores à data da dispensa; 

II - ter sido empregado de pessoa jurídica ou pessoa física a ela equiparada ou ter 

exercido atividade legalmente reconhecida como autônoma, durante pelo menos 15 

(quinze) meses nos últimos 24 (vinte e quatro) meses; 

III - não estar em gozo de qualquer benefício previdenciário de prestação continuada, 

previsto no Regulamento dos Benefícios da Previdência Social, excetuado o auxílio-

acidente e o auxílio suplementar previstos na Lei nº 6.367, de 19 de outubro de 1976, bem 

como o abono de permanência em serviço previsto na Lei nº 5.890, de 8 de junho de 

1973; 

IV - não estar em gozo de auxílio-desemprego e 

V - não possuir renda própria de qualquer natureza suficiente à sua manutenção e de sua 

família". 

De forma que, estando empregado por ocasião do requerimento do salário-desemprego, 

chegando inclusive a receber algumas parcelas deste benefício, obteve o apelado 

vantagem ilícita para si. 

Não restam dúvidas de que houve prejuízo para a União, embora tenha havido restituição 

posterior, quando já em andamento a ação penal, da qual está o recurso em apreciação. 

O meio fraudulento para a obtenção dessa vantagem foi a obtenção de nova CTPS, com 

a qual obteve novo emprego, e a apresentação da antiga CTPS para a obtenção indevida 

do benefício. 

O art. 171 do Código Penal assim dispõe: 

"Art. 171. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou 
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mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: 

Pena - reclusão, de 1 a 5 anos, e multa. 

(...) 

§ 3º. A pena aumenta-se de um terço, se o crime é cometido em detrimento de entidade 

de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficência". 

Assim, incontroverso, até porque confessado, que estão presentes os elementos objetivos 

do tipo, resta a análise sobre a ausência do dolo, motivo ensejador do pronunciamento 

monocrático no sentido da improcedência da denúncia. 

A defesa atesta que não houve dolo, já que o apelado não teria agido com a intenção de 

obter para si vantagem ilícita. A seu favor, transcreve o depoimento dado em juízo, nos 

seguintes termos: 

"Que sem saber a repercussão e gravidade do problema, requereu o benefício do seguro-

desemprego junto ao Ministério do Trabalho com esta dispensa que se deu em fevereiro 

de 1992, imaginando que tal benefício era devido com a simples apresentação de carteira 

de trabalho com a baixa do emprego, sem saber, entretanto, que efetivamente teria que 

se encontrar desempregado". 

Alega, ainda, que o apelado não sabia da ilicitude praticada, que a sua segunda CTPS só 

foi descoberta porque ele, o apelado, a apresentou voluntariamente perante a justiça 

laboral, quando ali estava na qualidade de testemunha em processo judicial. 

No entanto, sustenta o apelante que está presente o dolo, já que o apelado "tinha a 

verdadeira noção da repercussão ilícita de seus atos no mundo jurídico, porquanto, 

somente demonstrando estar desempregado, faria jus ao recebimento do benefício do 

seguro-desemprego". Além disso, ao afirmar que acreditava que o fato não seria 

descoberto, o apelado deixou caracterizada a consciência da ilicitude. 

A douta Procuradoria Regional da República, pela Dra. Eliane de Albuquerque Oliveira 

Recena, rebate os argumentos do apelado, afirmando que o fato de ter entregue as duas 

CTPS's, "não é, por si só, suficiente para afastar o dolo da conduta apurada na presente 

ação penal, até porque poder-se-ia imaginar ou que ele estava subestimando a 

inteligência e a perspicácia dos outros, inclusive a do Magistrado Trabalhista ou que, 

distraído, esquecido do que fez, não se lembrou de que aquele ato poderia, como veio, 

denunciar a sua conduta criminosa". 

Assiste razão à apelante. De fato, o apelado, ao buscar o benefício do seguro-

desemprego, apresentou apenas a CTPS onde constava a sua situação de 

desempregado, ocultando a sua real situação laborativa, mostrando ter consciência da 
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ilicitude a ser praticada, posto que, estar desempregado, é a condição primeira para o 

recebimento do seguro-desemprego. Tanto entendia assim que, em depoimento perante a 

autoridade policial, afirmou categoricamente que acreditava que o fato não seria 

descoberto, pois fora naquela época que aquele benefício passara a existir. Ora, acreditar 

que o fato de ter requerido o seguro-desemprego, mesmo estando desempregado, não 

viria a ser descoberto, transparece a consciência da ilicitude.  

Desse modo, por restar provada a materialidade e autoria dos delitos e presente o dolo 

específico, dou provimento ao apelo ministerial para condenar o apelado nas penas do 

artigo 171, § 3º, do Código Penal. 

Tendo em vista tratar-se de estelionato qualificado, fixo a pena-base em 1 (um) ano e 4 

(quatro) meses de reclusão e 60 dias-multa, à base de 1/30 do salário mínimo. Por não 

existirem circunstâncias agravantes e levando em conta que o apelado reparou o dano 

antes do julgamento, diminuo a pena em 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva em 1 (um) 

ano e 1 (um) mês de reclusão e 10 dias-multa. 

Finalmente, em observância ao disposto nos artigos 109, V, e 110, §§ 1º e 2º, decreto em 

favor do apelado a prescrição da pretensão punitiva.  

É como voto. 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 2.370-CE 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelantes: ANTÔNIO CARLOS DE SOUSA BARBOSA E FRANCISCO EDILSON DO 

NASCIMENTO (RÉUS PRESOS) 

Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA 

Advogado: DR. JOSÉ IVAN GUIMARÃES NAVARRO (APTES.) 

EMENTA: 

Penal. Processo Penal. Apelação criminal. Crime de roubo qualificado intentado contra o 

patrimônio da Caixa Econômica Federal. Materialidade e autoria comprovadas. Artigo 

157, § 2º, I e II do Código Penal. Confirmação da sentença condenatória. 

- Considerando que os acusados foram denunciados pela prática do crime de roubo 

qualificado intentado contra o patrimônio da Caixa Econômica Federal - CEF, 

demonstrada pelas provas carreadas aos autos, quer seja pela confissão dos acusados, 

quanto pela prova testemunhal, provas estas que positivam a autoria delituosa. A 

materialidade restou induvidosamente comprovada. 

- Restando suficientemente comprovado que o réu com a sua conduta praticou o crime 
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capitulado no art. 157, § 2º, incisos I e II, do CPB, impõe-se a confirmação da sentença 

condenatória recorrida, rica na fundamentação fática e jurídica, inclusive no tocante a sua 

apenação. 

- Apelação improvida. 

ACÓRDÃO 

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 

Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade de votos, negar 

provimento à apelação, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do relatório e notas 

taquigráficas, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 

Recife, 15 de agosto de 2000 (data do julgamento). 

JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator 

RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Trata-se de apelação criminal interposta pelos 

réus Antônio Carlos de Sousa Barbosa e Edilson do Nascimento (fls. 441/445) contra 

sentença da lavra do MM. Juiz Federal Substituto da 4ª Vara da Seção Judiciária do 

Ceará, Dr. Jorge Luís Girão Barreto, que, julgando procedente, em parte, a denúncia os 

condenou como incursos nas penas capituladas no artigo 157, § 2º, I e II, combinado com 

o art. 29 do CPB, à pena de 8 (oito) anos de reclusão e à pena de 80 (oitenta) dias-multa.  

Expõem os apelantes, em suas razões, que o MM. Juiz sentenciante não levou em 

consideração os argumentos suscitados pela defesa, quando das alegações finais; que a 

defesa clama pela reforma da sentença recorrida no que diz respeito à aplicação da pena, 

por entender haver o Magistrado monocrático exagerado nas sanções impostas aos 

acusados; no mérito, pugna pelo provimento do recurso de apelação para reformar a 

sentença no sentido de se reduzir a pena aplicada em 1º grau. 

Contra-razões apresentadas pelo Ministério Público Federal às fls. 465/468, pugnando 

pela manutenção da sentença condenatória, inclusive quanto às penas aplicadas.  

A Procuradoria Regional da República, por sua representante Dra. Maria do Socorro Leite 

de Paiva, em seu parecer de fls. 480/482, opina pelo improvimento do recurso de 

apelação, por entender suficientemente provadas a autoria e materialidade da conduta 

descrita na exordial, e por entender haver o juiz fixado a pena, observando os critérios 

legais, bem como o princípio da razoabilidade, opinando finalmente pela manutenção da 

sentença de 1º grau.  

Seguiram estes AA. ao Exmo. Sr. Juiz Revisor, Lázaro Guimarães, nos termos do 
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Regimento Interno desta Corte, com o respectivo relatório. 

VOTO 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Trata-se de apelação criminal 

interposta pelos réus Antônio Carlos de Sousa Barbosa e Edilson do Nascimento (fls. 

441/445) contra sentença da lavra do MM. Juiz Federal Substituto da 4ª Vara da Seção 

Judiciária do Ceará, Dr. Jorge Luís Girão Barreto, que, julgando procedente, em parte, a 

denúncia, os condenou como incursos nas penas capituladas no artigo 157, § 2º, I e II, 

combinado com o art. 29 do CPB, à pena de 8 (oito) anos de reclusão e à pena de 80 

(oitenta) dias-multa.  

Expõem os apelantes, em suas razões, que o MM. Juiz sentenciante não levou em 

consideração os argumentos suscitados pela defesa, quando das alegações finais; que a 

defesa clama pela reforma da sentença recorrida no que diz respeito à aplicação da pena, 

por entender haver o Magistrado monocrático exagerado nas sanções impostas aos 

acusados; no mérito, pugna pelo provimento do recurso de apelação para reformar a 

sentença no sentido de se reduzir a pena aplicada em 1º grau.  

Contra-razões apresentadas pelo Ministério Público Federal às fls. 465/468, pugnando 

pela manutenção da sentença condenatória, inclusive quanto às penas aplicadas.  

A Procuradoria Regional da República, por sua representante Dra. Maria do Socorro Leite 

de Paiva, em seu parecer de fls. 480/482, opina pelo improvimento do recurso de 

apelação, por entender suficientemente provadas a autoria e materialidade da conduta 

descrita na exordial, e por entender haver o Juiz fixado a pena observando os critérios 

legais, bem como o princípio da razoabilidade, opinando finalmente pela manutenção da 

sentença de 1º grau.  

Seguiram estes AA. ao Exmo. Sr. Juiz Revisor, Lázaro Guimarães, nos termos do 

Regimento Interno desta Corte, com o respectivo relatório. 

Segundo a exordial de fls. 02/06, colhe-se a seguinte narrativa acerca dos fatos que 

embasaram a denúncia oferecida contra os apelantes: 

"... A Agência da Caixa Econômica Federal, situada na Avenida Mister Hull, nº 4.465, no 

bairro de Antônio Bezerra, por volta das 13:00 horas, do dia 28 de outubro de 1993, foi 

assaltada pelos denunciados Antônio Carlos de Sousa, Francisco Edilson do Nascimento 

e José Carlos do Nascimento, que, fortemente armados, após renderem os vigilantes, 

tomando-lhes as suas armas, obrigaram o gerente a abrir o 'caixa-forte', para dali 

roubarem a importância de CR$ 405.000,00 (quatrocentos e cinco mil cruzeiros reais)". 
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"... Os denunciados são pessoas de alta periculosidade, pois, além do roubo àquela 

agência da Caixa Econômica, praticaram vários assaltos nesta capital, conforme 

constatou a polícia civil, através de sua delegacia especializada - Furtos e Roubos". 

"... Os denunciados foram reconhecidos pelos vigilantes e funcionários da Caixa 

Econômica através da imprensa local, quando suas fotografias saíram nos jornais". 

O douto Juiz sentenciante, ao fundamentar a sentença recorrida, às fls. 416/425, entre 

outras, assim se houve: 

"4 - No mérito, entendo que a materialidade e a autoria do delito imputado aos acusados 

Antônio Carlos de Sousa Barbosa e Francisco Edilson do Nascimento estão perfeitamente 

caracterizadas. Dos depoimentos testemunhais colhidos e dos documentos produzidos 

nos autos, conclui-se que, efetivamente, no dia 28 de outubro de 1993, por volta das 

13:00 horas, os acusados, utilizando-se de armas de fogo de grosso calibre, e em 

concurso de pessoas, roubaram a quantia de CR$ 405.000,00 (quatrocentos e cinco mil 

cruzeiros reais) da Agência da Caixa Econômica Federal do Bairro de Antônio Bezerra, 

nesta capital". 

"... Conforme posicionamento do Ministério Público Federal, trata-se de crime de roubo, 

cometido contra o patrimônio de empresa pública federal - Caixa Econômica Federal. As 

condutas descritas na denúncia enquadram-se, na verdade, no disposto no art. 157, § 2º, 

incisos I e II, do Código Penal, verbis: 

"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 quatro a 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 concurso de duas ou mais pessoas; 

(...)". 

"... Não vejo qualquer incorreção na definição jurídica atribuída pelo Parquet. A subtração 

deu-se mediante grave ameaça, mediante a utilização de armas de fogo de grosso 

calibre. Houve, ainda, a rendição dos vigilantes da Instituição Financeira Federal, bem 

como o proferimento de ameaças em relação aos Caixas Executivos e aos clientes da 

CEF. Desse modo, no caso em julgamento, entendo configurada a materialidade do 

crime, previsto no artigo 157, parágrafo segundo, incisos I e II, do Código Penal". 
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"... Por sua vez, as testemunhas José Euvaldo de Sousa (fls. 218/219), José Valfrido 

Nogueira de Brito (fls. 220/221), Francisco de Sousa Vieira (fls. 222/223) e Francisco 

Sheldes Alves Gonçalves (fls. 224/225), todas arroladas pelo Ministério Público Federal, 

foram unânimes em informar que somente presenciaram a participação de dois meliantes 

no assalto cometido contra a Caixa Econômica Federal (...). Em nenhum momento dos 

depoimentos testemunhais por eles prestados foi afirmado ou admitido o concurso do 

denunciado José Carlos do Nascimento na prática do delito objeto da denúncia. É 

verdade que tanto Antônio Carlos de Sousa Barbosa como Francisco Edilson do 

Nascimento admitiram em seus interrogatórios que José Carlos do Nascimento participara 

posteriormente do crime de seqüestro, seguido de morte, praticado contra o publicitário 

Murilo Cavalcante de Albuquerque Sá. Por aí se pode extrair a conclusão de que todos os 

denunciados são indivíduos portadores de alta periculosidade e de inclinação para a 

prática de crimes contra o patrimônio. Nada obstante, os autos desta ação penal não 

abrigam provas suficientes da culpabilidade do denunciado José Carlos do Nascimento 

em relação ao crime contra o patrimônio da empresa pública federal mencionado na peça 

acusatória".  

"... Examinando detidamente a prova testemunhal colhida nos autos da presente ação 

penal, constato que os depoimentos ali prestados foram absolutamente coerentes e 

fidedignos com as declarações prestadas durante a investigação policial. Com efeito, as 

referidas testemunhas afirmaram de forma inequívoca, em seus depoimentos prestados 

às fls. 218/225, que os réus Antônio Carlos de Sousa Barbosa e Francisco Edilson do 

Nascimento de fato adentraram as dependências da Caixa Econômica Federal (...)". 

"... Demais disto, os próprios acusados Antônio Carlos de Sousa Barbosa e Francisco 

Edilson do Nascimento confessaram serenamente, em juízo, a prática da conduta 

delituosa de que foram denunciados pelo Ministério Público Federal, in verbis: "Que, 

efetivamente, participou do assalto da Agência da CEF da Av. Mister Hull; que apenas 

ajudou Antônio Carlos, o Carioca, a realizar o assalto; que ficou na porta da Agência da 

CEF armado com um '38'; que o segurança da CEF foi rendido por Carioca; que ficou na 

porta da Agência para controlar o movimento de entrada e de saída de pessoas 

(Francisco Edilson do Nascimento - fls. 117)"; "que, efetivamente, participou do assalto à 

CEF e teve por tarefa desarmar os dois vigilantes; que, após render os dois vigilantes, foi 

até a gerência, obrigando o gerente a ir até o cofre; que, aberto o cofre, fez o 

recolhimento do dinheiro ali encontrado, e depois efetuou o recolhimento dos valores que 

se encontravam nos caixas; que a importância levada da Agência da CEF foi a referida na 
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denúncia (Antônio Carlos de Sousa Barbosa - fls. 120)". 

"... Encontram-se demonstrados nos autos, pois, à saciedade, a autoria e a materialidade 

do delito imputado aos acusados Antônio Carlos de Sousa Barbasa e Francisco Edilson 

do Nascimento. Por tais razões, entendo estarem presentes os elementos do tipo, 

configurado no art. 157, parágrafo 2º, incisos I e II, do Código Penal. Os assaltos 

praticados no âmbito do Estado do Ceará a estabelecimentos bancários, e especialmente 

contra a Caixa Econômica Federal, empresa pública federal, lamentavelmente, têm sido 

cada vez mais freqüentes, sendo imperativa a pronta repressão estatal". 

"... Os péssimos antecedentes criminais dos acusados Antônio Carlos de Sousa Barbosa 

e Francisco Edilson do Nascimento, constantes das certidões criminais de fls. 153/156, 

autorizam a este Juízo Federal concluir serem os mesmos portadores de alta 

periculosidade, a reclamar sua urgente segregação do convívio social, bem como influir 

de forma decisiva na fixação da sanção criminal adiante imposta. Assim, diante do que foi 

apurado, existe harmonia entre as provas colacionadas nos autos, que são conclusivas e 

irrefutáveis, reconhecendo-se, assim, a autoria do roubo imputada aos referidos 

acusados". 

"Isto posto, julgo procedente, em parte, a denúncia, para condenar os acusados Antônio 

Carlos de Sousa Barbosa e Francisco Edilson do Nascimento, como incursos nas penas 

capituladas no artigo 157, parágrafo 2º, incisos I e II, combinado com o artigo 29 do 

Código Penal". 

De uma análise dos documentos de fls. 09/12, endereçados ao Coordenador Regional de 

Polícia Federal no Estado do Ceará, noticiando o assalto ocorrido na Agência da 

CEF/Ceará, localizada na Avenida Mister Hull nº 4.465, no bairro de Antônio Bezerra, em 

Fortaleza, Ceará, no dia 28 de outubro de 1993, trazendo em anexo cópia autêntica de 

ocorrência (fls. 10/11), extrai-se a prova da materialidade dos fatos descritos na exordial. 

No tocante à autoria, os testemunhos de José Euvaldo de Sousa (fls. 218/219), José 

Valfrido Nogueira de Brito (fls. 220/221), Francisco de Sousa Vieira (fls. 222/223) e 

Francisco Sheldes Alves Gonçalves (fls. 224/225), todas testemunhas arroladas pela 

acusação, foram unânimes em informar que somente presenciaram a participação de dois 

indivíduos no assalto cometido à Agência da CEF acima referida, e de forma coerente e 

fidedigna com os depoimentos já prestados na esfera policial, as referidas testemunhas, 

em juízo, de forma inequívoca, afirmaram que os réus Antônio Carlos de Sousa Barbosa e 

Francisco Edilson do Nascimento de fato adentraram as dependências da Caixa 

Econômica Federal - Agência do Bairro Antônio Bezerra, no dia 28 de outubro de 1993; 
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por volta das 13:30 horas, empunhando armas de fogo de grosso calibre, e, em concurso 

de pessoas, roubaram a importância de CR$ 406.856,17 (quatrocentos e seis mil, 

oitocentos e cinqüenta e seis reais e dezessete centavos). Outro aspecto relevante diz 

respeito aos antecedentes criminais dos apelantes, bem como a sua primariedade. 

Observa-se que os réus não são possuidores de bons antecedentes, pois as informações 

constantes dos autos são de que os réus foram condenados na Comarca de Fortaleza, 

pelo crime de roubo qualificado, praticado contra o Banco do Estado do Ceará, e de 

seqüestro seguido de morte, tendo como vítima fatal o publicitário Murilo Cavalcanti de 

Albuquerque Sá, com sentenças já transitadas em julgado, consoante fazem prova os 

documentos de fls. 317/334, ressaltando-se os documentos de fls. 152/156, revelando 

assim não gozarem os réus de bom conceito social, além de possuírem índole criminosa 

para cometimento de ilícitos reiterados com repercussões e prejuízos patrimoniais a uma 

coletividade. 

No mais, dos depoimentos dos réus, ora apelantes, tanto na esfera policial (fls. 68/74), 

quanto na esfera judicial (fls. 117/120), e, principalmente, nesta, quando os réus 

confessaram a prática da conduta delituosa de que foram denunciados pelo Ministério 

Público Federal, e de tudo que compôs o acervo probatório dos autos, demonstram-se, à 

saciedade, a autoria e materialidade do delito imputado aos acusados, e, por fim, não 

restou provada, durante a instrução processual, pelas defesas dos denunciados, que não 

embasaram provas que asseverassem a inocência dos réus. 

Tratando-se de crime complexo, o objeto jurídico do roubo é o patrimônio, tutelando-se, 

assim, a integridade corporal, a liberdade. No roubo qualificado, pelo emprego de arma de 

fogo, denota-se não só maior periculosidade do agente como uma ameaça maior à 

incolumidade física da vítima. O concurso de duas ou mais pessoas também qualifica o 

roubo, dada a maior periculosidade dos agentes, que se unem para a prática do crime, 

dificultando a defesa da vítima. E, quando da aplicação das penas, o douto Juiz 

sentenciante apreciou, quanto ao crime de roubo, a qualificadora existente, decidindo, 

como agravante, pelas demais, e ainda o fez em obediência às regras contidas no Código 

Penal, principalmente o art. 59 do mencionado diploma legal, que impõe ao julgador, na 

fixação da pena-base, a apreciação da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta 

social, da personalidade do agente, bem como dos motivos, das circunstâncias e 

conseqüências do crime. 

Importa acrescentar que o crime cometido pelos réus é de extrema gravidade, praticado 

com violência contra a pessoa, e de ação dolosa intensa, inobstante a quantia roubada ter 
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sido de expressiva monta, à época, lembrando-se que na era do Governo Collor foram 

confiscados Cr$ 50.000,00 (cinqüenta mil cruzeiros reais), e o montante roubado no 

assalto acima referido foi Cr$ 406.000,00 (quatrocentos e seis mil cruzeiros reais), ou 

seja, mais de 08 (oito) vezes o que fora confiscado, além do que se percebe que as 

circunstâncias do crime se evidenciam com certa gravidade face à repercussão social que 

o mesmo representa, sendo a conduta ilícita praticada pelos réus extremamente 

reprovável, por expor a perigo inúmeras pessoas que se encontravam na agência 

bancária, no instante do assalto, além de se crer que referidos réus fazem do crime meio 

de vida e de sustento. Assim, provada à saciedade a autoria delituosa, bem como a 

materialidade, esta consubstanciada na prova testemunhal como nas peças do inquérito 

policial, pelo que há de ser mantida a sentença proferida pelo douto Juiz singular, na sua 

íntegra, inclusive no tocante à apenação, vez que inegável tenham os réus em sua 

conduta perfeito o crime do artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal. 

Isto posto, por entender que a sentença recorrida não merece reforma, face a sua riqueza 

de fundamentos fáticos e jurídicos, nego provimento ao recurso de apelação dos réus 

Antônio Carlos de Souza Barbosa e Francisco Edilson do Nascimento, para que, em 

razão da manutenção da decisão recorrida, seja dado início ao devido processo de 

execução penal. 

É o meu voto. 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 65.868-PB 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelantes: UNIÃO FEDERAL, UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB E IOLETE 

QUEIROGA RAMALHO BRUNET 

Apelada: MARIA MUNIZ DE ALMEIDA 

Advogados: DRS. CRISTIANO JOSÉ C. A. SOARES E OUTROS E FERNANDO GONDIM 

RIBEIRO JÚNIOR E OUTRO (APTES.) E JOSÉ FRANCISCO FERNANDES JÚNIOR E OUTROS 

(APDA.) 

EMENTA: 

 Administrativo e Processual Civil. Restabelecimento de pensão estatutária à 

companheira. Comprovação da união estável. Ato de designação. Requisito irrelevante. 

Ilegitimidade ad causam da União. 

- Possuindo a UFPB personalidade jurídica própria, não se justifica a permanência da 

União Federal como litisconsorte passivo, devendo a mesma ser excluída da lide. 
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- Estando devidamente comprovada a dependência econômica da impetrante para com o 

ex-servidor, instituidor do benefício, há de se reconhecer o direito da mesma em perceber 

pensão por morte, nos termos do inciso I, alínea c, da Lei nº 8.112/90. 

- A ausência do ato de designação não pode ser óbice ao reconhecimento do direito da 

impetrante, pois trata-se de requisito formal irrelevante, uma vez que suprido pela 

comprovação da união estável. 

- Apelação da UFPB, da União e de lolete Queiroga Ramalho Brunet improvidas. 

Remessa oficial parcialmente 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, negar provimento à apelação da UFPB, da União, de lolete Queiroga 

Ramalho Brunet, e dar parcial provimento à remessa oficial para excluir a União Federal 

da lide, 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, 23 de maio 2000 (data do julgamento). 

JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 

RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Trata-se de apelações interpostas pela União 

Federal, Universidade Federal da Paraíba e por lolete Queiroga Ramalho Brunet, 

respectivamente, contra sentença que, confirmando a liminar, concedeu a segurança para 

determinar à impetrada o restabelecimento do pagamento de pensão vitalícia à 

impetrante, a partir de julho de 1997, bem assim as demais obrigações vincendas. 

A União Federal, na condição de litisconsorte passiva necessária, apela da decisão, 

alegando que a impetrante não teria direito ao benefício, pois não fora designada como 

dependente do de cujus. 

A UFPB, por sua vez, argumenta que a pensão em questão teria sido cancelada, após 

análise efetuada no processo concessório, onde se constatou a inexistência de 

designação da impetrante como dependente do ex-servidor. Salienta que o Tribunal de 

Contas da União vem reiteradamente mandando cancelar todos os atos de concessão de 

pensões a companheiras que não forem designadas pelo servidor. 

Por fim, apela lolete Queiroga Ramalho Brunet, viúva do ex-servidor,argumentando que 
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não há comprovação da união estável entre o de cujus e a apelada, bem como 

designação da mesma como sua dependente. 

Duplo grau obrigatório. 

É o relatório. 

VOTO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): De início, cumpre salientar que a União 

Federal não é parte legítima para figurar no pólo passivo da demanda, uma vez que cabe 

à Universidade Federal da Paraíba a responsabilidade pelo pagamento de pensão de ex-

servidor. 

Assim, por força da remessa oficial, determino que a União seja excluída do presente 

mandamus. 

Passo ao mérito propriamente dito. 

Os apelantes alegam em comum que a impetrante não teria direito à percepção de 

pensão vitalícia, uma vez que não fora designada como dependente do ex-servidor, e não 

existir comprovação da dependência econômica da mesma em relação àquele. 

O art. 217, inciso I, da Lei nº 8.112/90, reconhece como beneficiários da pensão vitalícia: 

a) (omissis); 

b) (omissis); 

c) o companheiro ou a companheira designado que comprove união estável como 

entidade familiar. 

No tocante a tal comprovação, entendo estar sobejamente demonstrada a união estável 

diante da farta documentação acostada aos autos, inclusive as certidões de nascimento 

dos filhos do casal. 

Quanto ao ato de designação alegado pelos apelantes, é entendimento reiterado nesta 

Corte que a sua ausência não pode ser óbice ao reconhecimento do direito da impetrante, 

ora apelada, pois é requisito formal irrelevante quando pode ser suprido pela 

comprovação da vida em comum. 

É que a nova sistemática constitucional de proteção à união estável entre o homem e a 

mulher como entidade familiar, consagrada nos artigos 201, V, e 226, § 3º, da CF 88, ao 

elevar a companheira à condição de esposa, assegura à mesma a percepção de pensão, 

não se justificando o requisito da designação. 

Nesse sentido, destaco acórdão da lavra do eminente Juiz Castro Meira, integrante da 

Primeira Turma, quando do julgamento da AC nº 126.558-PB, julg. 10.12.1998, in verbis: 
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"Previdenciário. Pensão. Companheira. Comprovaçao de vida em comum. 

Reconhecimento do direito. 

- A falta de designação da companheira pelo falecido pensionista é um requisito formal 

irrelevante quando pode ser suprida pela comprovarão de vida em comum e a 

convivência sob o mesmo teto. - Omissis. 

- A Constituição Federal, nos arts. 201, V, e 226, § 3º, reconhece, para efeito de proteção 

do Estado, a União estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, 

assegurando o direito à pensão ao companheiro sobrevivo, independente do sexo. 

- Apelação e remessa oficial improvidas". 

Sendo assim, possui a impetrante direito líquido e certo à percepção de pensão vitalícia 

do de cujus, independentemente de designação. 

Ante estas considerações, nego provimento às apelações da UFPB, da União Federal e 

de Iolete Queiroga Ramalho Brunet, e dou parcial provimento à remessa oficial, apenas 

para excluir a União Federal da lide. 

É como voto. 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 67.326-CE 

Relator: O SR. JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 

Apelados: IRACEMA INDÚSTRIA DE CAJU LTDA. E OUTRO 

Advogados: DRS. SCHUBERT DE FARIAS MACHADO E OUTROS  

EMENTA: 

Administrativo. Mandado de segurança. Inscrição no CGC. Lei nº 8.934/94. Pessoas 

físicas e jurídicas que se encontram com pendências tributárias. Não configura 

impedimento à inscrição. Ilegalidade. 

Os documentos exigidos quando do registro comercial dos atos constitutivos das 

empresas estão dispostos no art. 37 da Lei nº 8.934, de 1994, sendo proibido, em seu 

parágrafo único, qualquer outra exigência. 

Apelação e remessa oficial improvidas. 

ACÓRDÃO 

Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 

Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar provimento à 

apelação e à remessa, na forma do relatório, voto e das notas taquigráficas constantes 
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dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 

Recife, 6 de junho de 2000 (data do julgamento). 

JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE - Relator 

RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE: Trata-se de apelação e remessa de 

sentença em ação mandamental, com liminar deferida, onde os impetrantes pretendem a 

obtenção de ordem para que seja determinada a sua inscrição no CGC (Cadastro Geral 

de Contribuintes). 

A autoridade coatora, em suas informações, aduz que negou tal inscrição com base na 

Instrução Normativa SRF nº 112/94, que proíbe a concessão de inscrição ou alteração do 

quadro societário no CGC quando as pessoas físicas e jurídicas tiverem deixado de 

cumprir qualquer obrigação tributária principal ou acessória e a participação em outra 

empresa na mesma situação anterior. 

O ilustre Juiz Federal concedeu a segurança, fundamentando sua decisão na ilegalidade 

da exigência da autoridade, pois todos os documentos necessários se encontram na Lei 

nº 8.934/94, sendo ilegal qualquer outra. 

Irresignada com a decisão, apela a Fazenda Nacional, ratificando todos os termos das 

informações prestadas. 

Devidamente processado o recurso e também por força do reexame necessário, subiram 

os autos a este Tribunal e a mim foram distribuídos. 

Sem revisão. 

É o relatório. 

VOTO 

O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE (Relator): Trata- se de matéria de fácil 

deslinde, uma vez que já existem inúmeras decisões deste Tribunal no sentido de acatar 

a alegação de ilegalidade nos casos como o de que se cuida. 

Entendo, igualmente, que a exigência de regularidade tributária das pessoas físicas e 

jurídicas envolvidas na nova empresa constitui uma afronta ao princípio da legalidade, 

pois, se a Lei nº 8.934/94 não determina essa limitação, não poderá fazê-lo Instrução 

Normativa da SRF. 

Vejamos alguns acórdãos deste Tribunal assim ementados: 

"Constitucional. Tributário. Mandado de segurança. Negação do pedido de alteração de 

inscrição do CGC. Alegação de estar a empresa interligada a outra que esteja irregular. 
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Instrução normativa permitindo sanção política. Precedentes. Incabimento. 

1 - Encontra-se bastante firmado na jurisprudência atual o posicionamento adotado pelo 

juízo singular de que é inconstitucional a imposição de restrições à atividade comercial do 

contribuinte como forma de exigir a cobrança de créditos tributários. 

2 - A instrução normativa que fundamenta a negação da inscrição de registro extrapolou 

sua função meramente orientadora, contrariando princípios constitucionais e instituindo 

normas de conduta aos particulares. 

3 - A Fazenda Nacional, ao opor-se ao arquivamento dos atos sociais da Corretora 

Servecred, instituiu restrição de caráter privativo consubstanciado em sanção política. 

4 - Remessa oficial improvida".  

(REOMS nº 62.301-RN, Rel. Juiz Petrucio Ferreira, DJU 09.04.99, p. 000767). 

"Tributário. Mandado de segurança. Autoridade administrativa negou seguimento ao 

pedido de alteração do CGC, alegando ser a empresa interligada a outra que não 

apresentou declaração de imposto de renda. Súmula 547 do STF. Sanção política. 

Incabimento. 

1 - As chamadas sanções políticas já foram repelidas pelo Supremo Tribunal Federal 

através das Súmulas 70, 323 e 547 que, em síntese, admitem serem ilícitos os 

procedimentos coercitivos para pagamento de tributos. 

2 - 'Tem-se nos autos uma forma indireta de exigibilidade dos tributos, impediente da 

atividade comercial do contribuinte, pretegida constitucionalmente pelos princípios da 

liberdade de trabalho e da liberdade econômica'.  

3 - Apelação e remessa oficial improvidas".  

(AMS nº 50.781-CE, Rel. Juiz Araken Mariz, DJU 26.04.96, p. 027241). 

"Constitucional e Tributário. Indeferimento de inscrição no Cadastro Geral de 

Contribuintes. Administradores que se encontram em débito em outras sociedades. 

Sanção política não admissível.  

- As sanções políticas como meio de pressionar o contribuinte ao pagamento de débitos 

tributários não são admissíveis no atual sistema constitucional e tributário, já tendo sido 

repelidas inclusive pelo próprio Supremo Tribunal Federal (Súmulas 70, 323, 547). 

- É incabível a negativa de inscrição de sociedade civil no Cadastro Geral de 

Contribuintes, sob a alegação de que alguns dos novos administradores também fazem 

parte de outras empresas que se encontram em débito com a Receita Federal, sobretudo 

quando a impetrante está em dia com suas obrigações fiscais. 

- Exigência não prevista na Lei nº 8.394/94, que cuida do Registro Comercial".  
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(REOMS nº 61.791/PE, Rel. Juiz Rogério Fialho Moreira (Substituto), DJU 30.01.98, p. 

000212). 

Pelo exposto, nego provimento à apelação e à remessa oficial. 

É como voto. 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 67.768-PE 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI 
Apelante: PAES BARRETO ENGENHARIA LTDA. 

Apelada: FAZENDA NACIONAL 

Advogados: DRS. JOSÉ RILTON TENÓRIO MOURA E OUTROS (APTE.) 

EMENTA: 

Processual Civil. Sociedade comercial. Procuração firmada por quem não tinha poderes 

de representação. Ausência de regularidade de representação processual. Apelação não 

provida. 

- A outorga de poderes a procuradores, para fins de representação em juízo da sociedade 

comercial, deve ser feita em obediência às normas fixadas no contrato social, 

consideradas todas as alterações sofridas por este. 

- Apenas poderá outorgar poderes de representação ao advogado aquele que os detém. 

- O vício processual deve ser sanado na primeira oportunidade que for conferida à parte 

para tanto. 

- Apelação não provida. 

ACÓRDÃO 

Vistos e relatados os presentes autos em que são partes as acima indicadas, decide a 

Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar 

provimento à apelação, nos termos do relatório e voto anexos, que passam a integrar o 

presente julgamento. 

Recife, 19 de outubro de 2000 (data do julgamento). 

JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI - Relator 

RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI: Paes Barreto Engenharia Ltda. impetrou 

mandado de segurança contra ato do Delegado da Receita Federal em Recife, 

objetivando, em síntese, a compensação dos valores recolhidos, indevidamente, a título 
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de FINSOCIAL, incluindo-se, no referido crédito, correção monetária, juros 

compensatórios e juros moratórios. 

O MM. juiz a quo extinguiu o processo sem julgamento do mérito, ao fundamento de que 

caracterizada a "ausência total de regularidade de representação da impetrante" . 

A empresa impetrante opôs embargos de declaração da sentença prolatada, sob o 

argumento de que o referido decisum seria contraditório. 

O MM. Magistrado julgou improcedentes os embargos, frente à "óbvia inexistência de 

contradição da sentença embargada". 

A Paes Barreto Engenharia Ltda. interpôs apelação, objetivando a reforma integral da 

sentença e a devolução dos autos ao Juízo a quo, para fins de julgamento do mérito da 

demanda. 

Em defesa de sua pretensão de apelante, sustentou que, tendo sido intimada para 

apresentar os atos constitutivos da empresa, cumpriu com a decisão judicial, tendo 

informado, inclusive, sobre a mudança de sua razão social. Defendeu, ademais, que, em 

havendo necessidade de novas provas acerca da regularidade da representação, deveria 

o MM. juiz a quo ter solicitado sua produção, nos termos do art. 284 do CPC, e não deter-

minado, de plano, a extinção do processo. Ressaltou, em várias oportunidades, a 

inexistência de determinação judicial no sentido de que apresentasse novo instrumento de 

procuração. Citou precedentes do STJ referentes à desnecessidade de apresentação dos 

atos constitutivos da empresa, em sede de mandado de segurança. 

A apelação foi recebida apenas em seu efeito devolutivo. 

A Fazenda Nacional, devidamente intimada, não apresentou contra-razões. 

Redistribuídos os autos. 

Foram os autos conclusos. 

É o relatório. 

Peço dia para julgamento. 

VOTO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI (Relator): Trata-se de apelação cível 

interposta por Paes Barreto Engenharia Ltda. contra decisão do MM. Juiz Federal da 1ª 

Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, que, em ação mandamental, extinguiu o 

processo sem julgamento do mérito, ao fundamento de que a empresa impetrante, não 

obstante intimada, não regularizou a sua representação em juízo. 

Foram os seguintes os fundamentos da decisão recorrida, verbis: 
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"Por meio do despacho de fls. 55, foi determinado que a impetrante regularizasse sua 

representação processual, no sentido de trazer aos autos cópia autenticada dos seus atos 

constitutivos. 

Como observa o Ministério Público Federal, às fls. 111, da leitura dos atos constitutivos da 

parte impetrante, verifica-se a mudança de razão social da impetrante, passando de Paes 

Barreto Engenharia Ltda. para CNO - Construção e Incorporação Ltda. (vide Cláusula 2ª 

da Sétima Alteração de Contrato Social de Firma, de fls. 76), fato esse verificado em 15 

de dezembro de 1992. 

Observe-se, ainda, que o subscritor da procuração de fls. 10, Sr. Diógenes O. P. Barreto, 

representante legal da impetrante, Sociedade Limitada, retirou-se desta sociedade 

quando da referida alteração da razão social, ocorrida, como dito, em 15.12.92. 

Disso se conclui que, quando da impetração do presente mandamus, de 05.12.98, o 

subscritor da referida Procuração, datada de 19.09.89, já não mais representava a 

sociedade impetrante, da qual se retirara há mais de cinco anos, bem como a razão social 

mencionada em referido instrumento já não mais existia. 

Ante a persistência do vício, a ausência total de regularidade de representação da 

impetrante, EXTINGO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Condeno a 

parte impetrante às custas processuais, sem honorários advocatícios em face do teor da 

Súmula 512 do STF". 

Não merece reforma a decisão contra a qual se recorre. 

A questão a ser analisada cinge-se à consideração da regularidade da representação da 

impetrante, ora apelante. 

O mandamus foi impetrado em 05 de dezembro de 1997. 

A procuração de fls. 10, datada de 19 de setembro de 1989, teve por outorgante Paes 

Barreto Engenharia Ltda., tendo sido assinada por Diógenes O. P. Barreto, indicado como 

representante legal da empresa. 

No substabelecimento de fls. 12, datado de 20 de novembro de 1997, consta também 

como outorgante a empresa Paes Barreto Engenharia LTDA. 

Após despacho do MM. Juiz, que determinou a regularização da representação 

processual, a empresa, ora apelante, juntou cópias do seu Contrato Social e da Sétima 

Alteração de Contrato Social da Firma. 

Nos termos do contrato social de fls. 57/61, firmado em 18 de março de 1986, a 

sociedade foi denominada de Paes Barreto Engenharia Ltda., cabendo a gerência da 

sociedade, em conjunto ou separadamente, a Diógenes de Oliveira Paes Barreto, no que 
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tange à área administrativo-financeira, e a Ricardo de Oliveira Paes Barreto, no que 

concerne à área jurídica. 

Ocorre que, conforme se vislumbra da cópia da Sétima Alteração de Contrato Social da 

Firma - "Paes Barreto Engenharia Ltda.", juntada às fls. 62-67, a razão social Paes 

Barreto Engenharia Ltda. foi substituída pela razão social CNO - Construção e 

Incorporação Ltda., tendo saído da sociedade o sócio Diógenes de O. Paes Barreto. A 

referida alteração, com saída de sócio, é datada de 15 de dezembro de 1992. 

Por conseguinte, a procuração que instruiu a vestibular da ação mandamental indicou, 

como representante legal da empresa, sócio que já havia se retirado da sociedade e que, 

portanto, não tinha mais poderes para representá-la em juízo ou fora dele. 

Flagrante a ausência de representação da sociedade, como bem asseverou o MM. Juiz a 

quo, sobretudo pelo fato de que a procuração é documento essencial para a propositura 

da ação, apresentando-se, no caso em exame, absolutamente irregular. 

De fato, a outorga de poderes a procuradores, para fins de representação em juízo da 

sociedade comercial, deve ser feita em obediência às normas fixadas no contrato social, 

consideradas todas as alterações sofridas por este. E apenas poderá outorgar poderes de 

representação ao advogado aquele que os detém. 

Constata-se que, durante todo o desenvolver do processo, todas as petições acostadas 

aos autos pela impetrante tinham como peticionária a empresa Paes Barreto Engenharia 

Ltda. Mesmo quando a empresa reconheceu a mudança da razão social, ainda assim, 

continuou se manifestando sob a antiga denominação, tendo, inclusive, em petição de fls. 

74, estranhamente requerido: "onde se lê: Paes Barreto Engenharia Ltda., leia-se: CNO - 

Construção e Incorporação Ltda". Tal meio, utilizado com vistas à regularização da 

representação da empresa em juízo, não se afigura como o mais adequado. 

Alegou a apelante, nas razões de apelação, que "quando foi intimada para apresentar os 

atos constitutivos da empresa, a apelante assim o fez, e informou sobre a mudança de 

sua razão social" e que, em momento algum, foi intimada a apresentar instrumento 

procuratório, de modo que o MM. Juiz não poderia ter, simplesmente, extinguido o 

processo sem julgamento do mérito, sem observar o disposto no art. 284 do CPC. 

Assim não me parece.  

Deve-se observar que qualquer vício processual deve ser sanado na primeira 

oportunidade que for conferida à parte para tanto. Em seu despacho de fls. 55, o MM. Juiz 

de primeira instância determinou a regularização da representação processual da 

empresa, devendo a referida sociedade trazer aos autos cópias autênticas dos seus atos 
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constitutivos. Também aquele era o momento oportuno para o suprimento de qualquer 

outra irregularidade que pudesse comprometer o andamento regular do processo, 

sobretudo quando decorrente da ciência acerca do teor do contrato social e da 

modificação de suas cláusulas. 

Não merece, assim, prosperar o argumento da ora apelante, no sentido de que deveria ter 

sido intimada especificamente para proceder à juntada de procuração corretamente 

firmada, porquanto deixou transcorrer a oportunidade que lhe foi dada para tanto, sem 

regularizar a sua situação processual de forma satisfatória. 

Com essas considerações, nego provimento à apelação. 

É como voto. 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 67.973-RN 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: FELIPE COSTA DE ANDRADE MARINHO 

Apelada: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN 

Advogados: DRS. CLETO DE FREITAS BARRETO E OUTROS (APTE.) E TÂNIA SOUZA PAIVA 

E OUTROS (APDA.) 

EMENTA: 

Administrativo. Mandado de segurança. Transferência do Curso de Medicina da 

Universidade Severino Sombra em Vassouras-RJ para a Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. Aprovação em concurso público. Art. 99 da Lei 8.112/90. Aplicação 

extensiva. Precedentes jurisprudenciais. Apelo provido. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e examinados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide 

a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar 

provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 

taquigráficas, que integram o presente. 

Custas, como de lei. 

Recife, 2 de maio de 2000 (data do julgamento). 

JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 

RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurge-se o apelante contra sentença que 
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denegou a segurança pleiteada, indeferindo o pedido de transferência compulsória do 

Curso de Medicina da Universidade Severino Sombra, em Vassouras-RJ, para o mesmo 

curso na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Alega, em resumo, que, tendo sido aprovado em concurso público para provimento do 

Cargo de Auxiliar de Secretaria do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de 

Parnamirim-RN, tem o seu direito à transferência assegurado, independentemente de ser 

a universidade pública, federal ou estadual, ou privada. Aduz, ainda, ser portador de 

cardiopatia grave (arritmia cardíaca maligna), necessitando de assistência médica 

constante, bem como do amparo familiar.  

Contra-razões apresentadas. 

É o relatório. 

Peço dia para julgamento. 

VOTO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): Trata-se de caso em que o apelante, 

regularmente matriculado no Curso de Medicina da Universidade Severino Sombra, em 

Vassouras-RJ, requer sua transferência para o mesmo curso na Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, em razão de aprovação em concurso público e doença grave. 

Abstenho-me de apreciar as alegações concernentes à cardiopatia grave, face à 

necessidade de dilação probatória, que não se compraz com o rito do mandado de 

segurança. 

A jurisprudência dos nossos Tribunais tem se firmado no sentido de dar interpretação 

extensiva ao preceito do art. 99 e seu parágrafo único da Lei 8.112/90, abrangendo o 

servidor estadual ou municipal e assegurando o direito à transferência ainda quando a 

mudança de domicílio derive de iniciativa do próprio servidor ou de nomeação do mesmo 

para cargo de provimento efetivo ou comissionado, pois o servidor comissionado, embora 

sem vínculo com a Administração, faz jus à vantagem consubstanciada na transferência 

especial prevista no art. 99 da Lei nº 8.112/90. 

Ademais, o caso concreto deve ser apreciado em função da legislação nacional que 

estabelece as diretrizes básicas da educação. Nesse passo, vale observar o disposto na 

Lei 5.540, de 28 de novembro de 1968 - fixa normas de organização e funcionamento do 

ensino superior - por sua vez, comanda no art. 3º: 

"As universidades gozarão de autonomia didático-científica, disciplinar, administrativa e 

financeira e será exercida na forma da lei e dos seus estatutos". 
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A autonomia universitária, por sua vez, está prevista no art. 207 da Constituição Federal, 

assim expresso: 

"As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão 

financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão". 

Será este último princípio, o da autonomia universitária, de caráter absoluto, permitindo 

que cada instituição universitária fixe ao seu bel-prazer as regras de admissão, avaliação, 

mudança de curso, diplomação? Obviamente, não. Em primeiro plano, estará a 

observância da Lei de Diretrizes e Bases da Educação e da legislação em geral sobre o 

ensino. 

Ao julgar o Recurso Especial nº 695 - SP, Relator o eminente Ministro Vicente 

Cernicchiaro, a eg. 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça já fixara o entendimento de 

que disposições da lei estadual ou do estatuto de universidade não podem prevalecer 

sobre a lei nacional. Cuida-se, então, da transferência de militar para a Universidade de 

São Paulo. Eis a ementa do acórdão: 

Universidade. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Transferência de servidor 

público. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional é de caráter nacional. Não se 

confunde com lei federal. Vincula a União, os Estados, os Municípios e todos os 

estabelecimentos de ensino. Autonomia das universidades não significa independência. 

Todas vinculam-se ao sistema único. Este é compulsório. Respeitado, cada entidade 

dispõe como melhor lhe aprouver, como ocorre, exemplificativamente, com o curriculum 

mínimo e o curriculum pleno. A transferência de alunos integra o sistema porque 

relacionado com a continuidade do curso, aspecto que integra à própria educação. A lei 

se preocupou também com a dinâmica do ensino. A universidade, em si mesma, é vazia: 

só faz sentido com o corpo - docente (entre os quais pesquisadores) e o corpo discente. A 

transferência de servidor público é constitucional. Além disso, a lei é auto-aplicável 

quando disciplina a transferência entre estabelecimentos nacionais. A regulamentação é 

necessária na hipótese de transferência de estudantes de escola estrangeira para 

congênere no Brasil". 

Por essas razões, dou provimento ao apelo. 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 69.522-SE 

Relator: O SR. JUIZ GERALDO APOLIANO 
Apelantes: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - UFSE E DÉBORA ELEONORA PEREIRA 

DA SILVA 
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Apelado: BENJAMIN DE AGUIAR MACHADO SOBRINHO 

Advogados: DRS. CLOVIS BARBOSA DE MELO E OUTROS E LUÍS ANTÔNIO SANTANA DA 

SILVA (APTES.) E JOÃO SANTANA FILHO E OUTROS (APDO.) 

EMENTA: 

Administrativo e Processual Civil. Concurso público. Tempo de magistério. 

Desconsideração na prova de títulos por ausência de comprovação. Aplicação da tese do 

fato notório. Impossibilidade. 

- Mandado de segurança no qual se objetiva o reconhecimento do tempo de docência do 

impetrante, desconsiderado na prova de títulos de concurso público em face da ausência 

de comprovação. Afirmativa de que a docência seria um fato notório, cuja prova seria 

desnecessária.  

- Inexistência de demonstração de que o tempo de magistério do impetrante seria de 

notório conhecimento na sociedade sergipana, ou até mesmo da Comissão do Concurso. 

- Inadmissibilidade da dispensa da comprovação do fato, dito "notório", em casos como o 

de que se cuida; do contrário, estar-se-ia a estabelecer critério inteiramente subjetivo, a 

ser prestigiado pelos integrantes da Banca Examinadora, o que não se compadeceria 

com o princípio da impessoalidade da Administração. 

- Exigência do edital do certame que já estabelecia a necessidade de comprovação dos 

itens constantes do currículo. Vinculação da Administração às cláusulas editalícias. 

Apelações e remessa oficial providas. Denegação da segurança. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em que são partes as acima 

identificadas, decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 

unanimidade, dar provimento às apelações e à remessa oficial, nos termos do relatório, 

voto do Juiz Relator e notas taquigráficas constantes nos autos, que passam a integrar o 

presente julgado. 

Custas, como de lei. 

Recife, 25 de maio de 2000 (data do julgamento). 

JUIZ GERALDO APOLIANO - Relator 

RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO: Benjamin de Aguiar Machado Sobrinho 

impetrou mandado de segurança contra ato imputado ao Magnífico Reitor da 
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Universidade Federal de Sergipe - UFSE, alegando que inscreveu-se no concurso público 

de provas e títulos para provimento do cargo de Professor Assistente da disciplina 

Administração de Produção e Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais. 

Afirmou que atendeu a todas as exigências editalícias, não comprovando, contudo, a sua 

experiência no magistério superior de mais de vinte anos, na própria UFSE, vez que a 

considerava notória para todos os agentes da citada Instituição de Ensino Superior. Em 

face dessa ausência de comprovação, ficou em segundo lugar no certame mencionado, 

visto que a Comissão Examinadora desconsiderou sua longa experiência didática. 

Inconformado com tal decisão, recorreu às vias administrativas, sem sucesso, baseando 

seu pedido na desnecessidade de provar fatos notórios. 

Impetrou o presente mandamus sob o amparo da notoriedade de sua experiência didática 

na UFSE, requerendo a concessão da segurança para que houvesse o "... efetivo 

reconhecimento da titulação do impetrante como Professor da Universidade Federal de 

Sergipe e sua posterior eficácia para os fins do concurso público regido pelo Edital nº 

159/96" - fls. 16. 

Liminar deferida (fls. 129/130). 

A autoridade impetrada prestou as "informações" (fls. 134/142), alegando, em preliminar, 

a necessidade de citação da Sra. Débora Eleonora Pereira da Silva, candidata 

classificada em 1º lugar no concurso realizado, já tendo, inclusive, sido nomeada e 

empossada. No mérito, asseverou que o Edital do certame exigia a apresentação de 

curriculum vitae devidamente comprovado, o que não foi atendido pelo impetrante. 

Indaga, portanto, como se poderia atribuir pontuação por tal atividade de magistério, se 

não foi feita comprovação pelo candidato. Refuta a tese do fato notório e argumenta que o 

Poder Judiciário não pode deferir titulação de candidatos. 

Pedido de assistência litisconsorcial formulado pela Sra. Débora Silva às fls. 144/146. 

Manifestação do impetrante às fls. 152/164. 

Há decisão admitindo o ingresso da Sra. Débora Silva na lide, na condição de assistente 

simples (fls. 165), tendo esta apresentado suas razões às fls. 176/182. 

No parecer do Ministério Público Federal, opina-se pela denegação da segurança (fls. 

190/192). A sentença concedeu a segurança nos termos do pedido (fls. 194/196). 

Nas apelações desafiadas por Débora Silva (fls. 201/210) e pela UFSE (fls. 2241229), 

reprisam-se as teses dantes expostas. Contra-razões ofertadas (fls. 233/242). 

É o relatório. 
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VOTO 

O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO (Relator): A controvérsia dos autos diz respeito 

à suposta desnecessidade de comprovação do tempo de magistério prestado pelo 

impetrante, sob o argumento de que cuidar-se-ia de fato notório, de modo a autorizar o 

seu reconhecimento junto à Comissão Examinadora do concurso realizado. 

O assunto em questão merece, por primeiro, algumas palavras da doutrina sobre o "fato 

notório". 

Humberto Theodoro Jr.31¹ Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 18ª ed., Rio de 

Janeiro: Forense, 1996.¹ adverte que, "são notórios os acontecimentos ou situações de 

conhecimento geral inconteste, como as datas históricas, os fatos heróicos, as situações 

geográficas, os atos de gestão política etc.". 

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery 32² Código de Processo Civil 

Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor. 4ª ed., São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 1999.² oferecem um conceito mais amplo, ao disporem 

que "é o de conhecimento pleno pelo grupo social onde ele ocorreu ou desperta interesse, 

no tempo e no lugar onde o processo tramita e para cujo deslinde sua existência tem 

relevância". 

A jurisprudência sobre o tema não é farta. Há, contudo, um julgado do Superior Tribunal 

de Justiça que auxilia o trabalho do hermeneuta: 

"A circunstância de o fato encontrar certa publicidade na imprensa não basta para tê-lo 

como notório, de maneira a dispensar a prova. Necessário que seu conhecimento integre 

o comumente sabido, ao menos em determinado estrato social, por parcela da população 

a que interesse". (3ª T., REsp. 7.555-SP, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, julg. 30.04.91). 

A posição sufragada pelo acórdão do egrégio STJ, observe-se, harmoniza-se mais com a 

noção de "fato notório" dada por Nelson Nery Júnior, visto que autoriza a caracterização 

da notoriedade dentro de uma comunidade menor, diferentemente de Humberto Theodoro 

Jr. que, ao sugerir alguns exemplos, praticamente restringe sua ocorrência a situações de 

âmbito absolutamente geral. 

Analisando o caso concreto, entendo que o impetrante, ainda que se utilize da lição mais 

favorável de Nelson Nery Júnior, não logrou comprovar que o seu tempo de magistério 

constituir-se-ia em um "fato notório" na comunidade da qual faz parte. Embora, em 

princípio, possa parecer paradoxal a exigência da demonstração da notoriedade do fato, 

tal se justifica, pois esta Corte localiza-se a centenas de quilômetros da comunidade 
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sergipana (origem do processo). Portanto, até mesmo para não prejudicar o impetrante 

(exigindo que o fato dito notório fosse aqui conhecido), seria necessária a comprovação 

de que, ao menos na sede do juízo a quo, o fato era de conhecimento notório. 

Também não conseguiu demonstrar que o fato alegado possuía notoriedade junto à 

Comissão Examinadora. Apenas disse que "... a Presidente da Comissão Examinadora do 

Concurso, membro desse Colegiado Decisor, foi aluna do impetrante...". Mas, é de se ver 

que os outros dois integrantes da "Banca" eram oriundos de outros Estados, conforme 

afirmação da autoridade impetrada (fls. 139), não contestada pelo impetrante. E, quanto a 

esses, o impetrante nada afirmou. 

Afora essas considerações de ordem processual, mister analisar o caso sob enfoque em 

cotejo com as diretrizes próprias do Direito Administrativo. 

Nessa ordem de idéia, creio que, em hipóteses como a de que se cuida, o bom senso 

aconselharia a inadmissibilidade da dispensa da comprovação de determinado fato, por 

ser o mesmo "notório". Afinal, imagine-se quantas pessoas recorreriam ao Poder 

Judiciário insatisfeitas com o (não) reconhecimento de determinado fato como notório. 

Seria, ao meu ver, consagrar critério puramente subjetivo, a ser prestigiado pelos 

integrantes de uma Banca Examinadora de um concurso público, o que não se 

compadeceria com o princípio da impessoalidade da Administração Pública, já que o que 

é notório para uns, não o é para outros. Apenas em casos permitidos por lei poder-se-ia, 

ao meu ver, considerar a dispensa da prova de determinado fato, diante de sua 

publicidade e/ou notoriedade. 

Ainda que se tolerasse a possibilidade de admissão do "fato notório" no caso, observo 

que melhor sorte não teria o apelado. É que, ao desconsiderar o tempo de magistério do 

impetrante por ausência de comprovação, a Comissão Examinadora teria decidido, 

implicitamente, que não se cuidava de fato notório; o reexame de tal questão, registre-se, 

não poderia ser feito pelo Poder Judiciário, a quem só cumpre o exame do aspecto da 

legalidade do certame (saliente-se que tal raciocínio é o mais adequado à doutrina da 

independência dos poderes, sob pena de invasão de competência privativa da Banca 

Examinadora). 

Outro aspecto de fundamental relevância é o de que o Edital - lei interna do certame, do 

qual a nenhum candidato cabe alegar ignorância - exigia, em seu item 3.3 (fls. 40), 

"Curriculum vitae devidamente atualizado e comprovado" (destaquei). Se tal exigência 

estava consignada, é porque todos os itens do currículo deveriam estar comprovados, 

sem exceção. 
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Ora, o edital vincula a Administração, que não pode, pena de desbordamento 

inadmissível, descumprir suas cláusulas e/ ou condições, em qualquer hipótese! 

Inexiste, pois, fundamento para se pretender alterar o resultado do concurso, tendo em 

vista a ausência de relevância jurídica nos argumentos desenvolvidos na petição inicial. 

Forte nessas razões, dou provimento às apelações e à remessa oficial para denegar a 

segurança. 

É como voto. 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 70.602-CE 

Relator: O SR. JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO 
Apelante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC 

Apelado: JORGE ERNESTO SALVIANO 

Advogados: DRS. FERNANDO SANTOS CRISÓSTOMO (APTE.) E GLEBA GIRLENE BRITO 

CAVALCANTE (APDO.) 

EMENTA: 

Administrativo. Ensino superior. Exigência de pré-requisito disciplinar para cursar matéria 

do último semestre letivo. Autonomia universitária. Submissão à racionalidade. 

- A Carta Magna assegura, no seu art. 207, a autonomia universitária, pela qual se 

reconhece às Instituições de Ensino Superior a potestade de estabelecer as grades 

curriculares dos seus diversos cursos, mas o exercício dessa autonomia deve levar em 

conta as situações que gera, de sorte a não semear injustiças ou casos de 

inaceitabilidade manifesta, como seriam aqueles em que o discente se visse obrigado a 

cursar em um semestre letivo apenas uma ou duas disciplinas, quando poderia 

comodamente cumpri-Ias no mesmo período, se lhe fosse dado freqüentá-las 

simultaneamente. 

- "Embora não haja direito adquirido do estudante à observância de certo currículo, a 

alteração não pode impor a situação anômala de cursar uma disciplina em cada semestre, 

quando em um poderia concluir três, para graduação". (AMS 47.567-CE., Rel. Juiz Lázaro 

Guimarães, DJU 12.05.95, p. 28.600). 

- Apelação e remessa oficial improvidas. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação em Mandado de Segurança 

70.602-CE em que são partes as acima mencionadas, acordam os Juízes da Quarta 
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Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar provimento à 

apelação e à remessa, nos termos do relatório, voto e notas taquigráficas constantes dos 

autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 

Custas, na forma da lei. 

Recife, 19 de setembro de 2000 (data do julgamento). 

JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO - Relator 

RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO: 

1. Trata-se de remessa e de apelação em mandado de segurança preventivo interposta 

pela Universidade Federal do Ceará - UFC, contra sentença do douto Juízo de origem, 

em que concedeu a segurança para garantir a matrícula do apelado na disciplina Estágio 

em Farmácia do Curso de Farmácia, independentemente de pré-requisito, ratificando a 

liminar. 

2. A Universidade Federal do Ceará, em sua apelação, alegou a inexistência dos 

requisitos do mandado de segurança, tendo em vista a não caracterização do direito 

líquido e certo, nem tampouco, a existência do ato de autoridade que se possa rever de 

ilegalidade ou de abuso de poder. Argumentou, ainda, que não cabia ao Poder Judiciário 

investir sobre os critérios regimentais vigorantes da referida Universidade, sob pena de 

aniquilar o princípio constitucional da autonomia universitária (art. 207 da Carta Maior). 

3. O apelado não interpôs contra-razões. 

4. É o que havia de relevante para relatar. 

VOTO 

O SENHOR JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO (Relator): 

1. Realmente, não há dúvida que se insere na autonomia universitária, assegurada pela 

Carta Magna, a potestade de estabelecer e modificar as grades curriculares dos diversos 

cursos, mas no exercício dessa autonomia deverá a Instituição de Ensino Superior levar 

em conta as situações que gera, de sorte a não semear injustiças ou mesmo casos de 

inaceitabilidade manifesta, como seriam aqueles em que o discente se visse obrigado a 

cursar em um semestre apenas uma ou duas disciplinas, quando poderia comodamente 

cumpri-las no mesmo período letivo, se lhe fosse dada a oportunidade de freqüentá-las 

simultaneamente. 

2. O egrégio TRF da 5ª Região, em decisão de notável exemplaridade, que tomo como 

paradigma, assim se posicionou, no julgamento de caso que a este se assemelha: 
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"Embora não haja direito adquirido do estudante à observância de certo currículo, a 

alteração não pode impor a situação anômala de cursar uma disciplina em cada semestre, 

quando em um poderia concluir três, para graduação". (AMS 47.567-CE, Rel. Juiz Lázaro 

Guimarães, DJU 12.05.95, p. 28.600). 

3. A orientação jurisprudencial emanada da colenda Corte Regional, contida na ementa 

supra, basta-me para afirmar haver em prol do apelado a inegável presença do direito 

líquido e certo, daí porque nego provimento à apelação e à remessa oficial. 

4. É como voto. 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 70.752-PE 

Relatora: A SRA. JUÍZA MARGARIDA CANTARELLI 
Apelante: BASE CONSTRUTORA LTDA. 

Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Advogados: DRS. FILIPE CARLOS D. DE ALBUQUERQUE (APTE.) E ANA DO SOCORRO 

NICÁCIO CAMERINO E OUTROS (APDO.) 

EMENTA: 

Previdenciário. Administrativo. CND. Oferecimento de garantia. Necessidade. Artigo 47, 

parágrafo 8º, da Lei 8.212/91. 

- É necessário o prévio oferecimento de garantia para que seja expedida a Certidão 

Negativa de Débito, sob pena de comprometer-se a segurança da situação econômica da 

Seguridade Social em prol de particulares. 

- Afastar a exigência da garantia para a expedição da CND, além de contrariar dispositivo 

legal, representa pôr em risco a posição do Poder Público, o qual está vinculado à 

atividade administrativa voltada para o bem da coletividade. 

- Apelação improvida. Sentença mantida. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação em mandado de segurança em que 

são partes as acima mencionadas, acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal 

da 5ª Região, por unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto da 

Relatora e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante 

deste julgado. 

Custas, como de lei. 

Recife, 8 de junho de 2000 (data do julgamento). 
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JUÍZA MARGARIDA CANTARELLI - Relatora 

RELATÓRIO 

A SENHORA JUÍZA MARGARIDA CANTARELLI: Base Construtora Ltda. impetrou 

mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Chefe do Posto de 

Arrecadação Recife-Sul da Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro 

Social em Pernambuco, visando a obter CND - Certidão Negativa de Débito, uma vez que 

encontra-se com débito parcelado e em dia com os pagamentos, argumentando sobre o 

incabimento do pedido de garantias por parte da autarquia, uma vez que já ocorreu a 

formalização do parcelamento fiscal. 

Ao final, o MM. Juiz de primeiro grau denegou a segurança pleiteada.  

Inconformada, a impetrante interpôs recurso apelatório. 

Após contra-razões, subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos por força de 

distribuição. 

Peço a inclusão do feito em pauta. 

É o relatório. 

VOTO 

A SENHORA JUÍZA MARGARIDA CANTARELLI (Relatora): Cuida-se de apelação de 

sentença que denegou a segurança pleiteada, negando a expedição da Certidão Negativa 

de Débito - CND, independentemente da garantia prévia do crédito remanescente, mesmo 

restando comprovado que o parcelamento fiscal já fora formalizado e que as respectivas 

parcelas estavam sendo saldadas em dia. 

O cerne da presente questão gira em torno da correlação entre a existência do débito 

previdenciário que está sendo pago, parceladamente e em dia, e a expedição da CND 

sem o prévio oferecimento de garantia dos créditos remanescentes. 

Ocorre que há de ser ressaltada também a posição do Instituto Previdenciário, o qual 

deve obediência ao mandamento constitucional que determina a garantia do recolhimento 

dos recursos destinados à manutenção da Seguridade Social 

O artigo 47 da Lei nº 9.212/91, com alterações da Lei nº 9.032/95, em seu § 8º, dispõe 

que a CND somente poderá ser emitida se houve o oferecimento de garantia, exceto nas 

hipóteses em que há contratação com o Poder Público, ou recebimento, através dele, de 

benefício ou incentivo fiscal/creditício, o que não ocorre no caso em tela. 

Da mesma forma, temos que salientar, ainda, que, ao pactuar o parcelamento, a empresa 

devedora confessa aceitou o disposto no dispositivo acima referido, submetendo-se a 
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expressa determinação legal. 

Assim, mister se faz o prévio oferecimento de garantia para que seja expedida a CND, 

sob pena de comprometer-se a segurança da situação econômica da Seguridade Social 

em prol de particulares, muitas vezes já em situação financeira comprometida. Afastar a 

exigência da garantia para a expedição da CND, além de contrariedade à lei, apresenta-

se como posição pouco cautelosa para o Poder Público, o qual deve priorizar o bem da 

coletividade. 

A exemplo de outros julgados, cito ementa da AMS nº 61216-PE, cujo relator foi o ilustre 

Juiz Castro Meira: 

"Previdencário e Administrativo. Certidão Negativa de Débito. Parcelamento. Prestação de 

garantia. Art. 47, parágrafo 8º da Lei 8.212/91. Exigência legal.  

- Mandado de segurança impetrado contra o Superintendente Regional do INSS, face à 

negativa do fornecimento de Certidão Negativa de Débito - CND, sob a alegação de 

ausência de garantia bancária nos acordos de parcelamento firmados com o Instituto 

Previdenciário. 

- Exigência decorre do disposto no § 8º do art. 47 da Lei 8.212/91, com a redação que lhe 

deu a Lei 9.032, de 28.04.1995.  

- Exceto nos casos de 'contratação com o Poder Público e no recebimento de benefícios 

ou incentivo fiscal ou creditício fornecido por ele', a empresa beneficiada com a 

concessão do parcelamento de dívida somente terá direito a expedição de CND's com a 

apresentação da devida garantia, consoante a expressa exigência legal. 

- Apelação improvida". 

Diante do exposto, nego provimento ao apelo, mantendo a sentença recorrida. 

É como voto. 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 72.524-CE 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Apelados: CÂMARA MUNICIPAL DE IGUATU E OUTROS 

Advogados: DRS. RUY VIDAL GOMES DA SILVA E OUTROS (APTE.) E VICENTE BANDEIRA 

DE AQUINO NETO E OUTRO (APDOS.) 

EMENTA: 

Processual Civil e Tributário. Contribuição previdenciária incidente sobre os subsídios 

percebidos pelos exercentes de mandato eleitoral municipal. Lei nº 9.506/97. Contribuição 
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patronal e contribuição do segurado. Ilegitimidade ad causam. Constitucionalidade da 

cobrança. Sistema retributivo de contribuição. Princípio da isonomia. 

- A Câmara Municipal tem legitimidade ativa para questionar apenas a contribuição 

patronal devida pela Municipalidade sobre os subsídios pagos aos exercentes de 

mandato eletivo. Não tem, contudo, legitimidade ativa para discutir o desconto efetuado 

nos subsídios dos exercentes de mandato eletivo, em decorrência da incidência da 

contribuição social instituída pela Lei nº 9.506/97, tendo em conta que, relacionando-se à 

esfera de interesse dos próprios agentes políticos, apenas eles têm legitimidade ativa 

para questionar a cobrança da exação, no tocante à parcela por eles devida. 

- A declaração de inconstitucionalidade de norma legal demanda decisão do Plenário 

desta Corte Regional, pelo voto da maioria dos seus membros, sob pena de nulidade da 

decisão (art. 97 da CF/88). Entretanto, o reconhecimento da constitucionalidade da norma 

legal atacada é de competência da Turma, não se aplicando o art. 97 do Texto 

Constitucional. 

- A Seguridade Social deve ser financiada por todos (solidariedade financeira), sendo 

princípio constitucional, dirigente da ordem securitária, a eqüidade na forma de 

participação do custeio da Seguridade Social (arts. 194 e 195 da CF/88).  

- Face à qualidade de contribuinte que qualifica os membros do Poder Executivo, do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário, inclusive englobando outros agentes políticos, 

além dos requerentes, impõe-se a aplicação do princípio da isonomia. 

- Empregados e agentes políticos desempenham atividades, das quais decorrem, não 

apenas uma contraprestação pecuniária, mas também o direito ao cômputo do tempo de 

trabalho para fins de aposentadoria, devendo ser, nesse tocante, equiparados para fins de 

contribuição para a Previdência Social. 

- A Lei nº 9.506/97 apenas enquadrou, no Regime Geral de Previdência Social, os que 

não estavam contribuindo para a Previdência Social, através de Regime Previdenciário 

próprio. 

ACÓRDÃO 

Vistos e relatados os presentes autos, decide a Terceira Turma do Tribunal Regional 

Federal da 5ª Região, por unanimidade, dar provimento à remessa oficial e à apelação do 

INSS, para considerar constitucional a exigibilidade da contribuição incidente sobre a 

remuneração dos agentes políticos, nos termos do relatório e voto anexos, que passam a 

integrar o presente julgamento. 
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Recife, 14 de novembro de 2000 (data do julgamento). 

JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI - Relator 

RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI: As Câmaras Municipais de Iguatu, Icó, 

Ipaumirim, Cedro, Alto Santo, Milha e Farias de Brito impetraram mandado de segurança 

contra ato do Superintendente Regional do Instituto Nacional do Seguro Social, 

objetivando o afastamento da cobrança, pelo ora apelante, de contribuição previdenciária 

incidente sobre a remuneração paga pelos exercentes de mandato eletivo municipal das 

ora apeladas, desobrigando-as da cobrança das contribuições a que se refere o art. 12, I, 

h, da Lei nº 8.212/91, com redação que lhe foi dada pela Lei nº 9.506/97. 

Sustentaram, preliminarmente, a sua legitimidade ativa para postular o requerido. 

Ressaltaram que "o presente writ objetiva afastar o INSS de efetuar cobrança de 

contribuição previdenciária dos detentores de mandato eletivo municipal na condição de 

empregados, bem como, de igual sorte, das Câmaras Municipais na condição de 

empregador, cuja obrigatoriedade se deu por ocasião da vigência da Lei nº 9.506/97, a 

qual 'Extingue o Instituto de Previdência dos Congressistas - IPC e dá outras 

providências', expedida para a finalidade expressa em sua ementa de instituir contribuição 

social de agentes políticos" (fls. 07). Destacaram que a mencionada contribuição seria 

inconstitucional, na medida em que teria sido veiculada através de lei ordinária, quando 

deveria ter sido instituída por lei complementar, bem como tendo em conta que teria 

fixado equiparação indevida do agente político à condição de empregado. Citaram 

jurisprudência, pugnando pelo controle difuso de constitucionalidade, especificamente do 

art. 13 da Lei nº 9.506/97. 

Em suas informações, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS aduziu que não 

estaria caracterizado direito líquido e certo, tendo em conta que a Lei nº 9.506/97 teria 

instituído contribuição social incidente sobre a remuneração do agente político titular de 

mandato eletivo, desde que não vinculado a regime próprio de previdência social. 

Sustentou que, nos termos do art. 194 da CF/88, todos deveriam participar do custeio da 

Seguridade Social. Ressaltou que os agentes políticos municipais exerceriam atividade 

remunerada e, portanto, seriam segurados obrigatórios da Previdência Social, de modo 

que a União apenas teria colmatado a lacuna legislativa do Município, fixando a 

contribuição correspondente, para dar cumprimento ao art. 194 da CF/88. Por fim, realçou 

que a Lei nº 9.506/97 apenas teria estabelecido uma obrigação subsidiária, de forma que 
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apenas haveria relação jurídica do Município com o INSS quando inexistisse regime 

próprio municipal de previdência para tais agentes. 

O Ministério Público Federal opinou pela concessão da segurança. 

O MM. Juiz a quo concedeu a segurança, reconhecendo a inconstitucionalidade da Lei nº 

9.506/97. 

O Instituto Nacional do Seguro Social apelou da decisão prolatada no mandamus, 

pugnando, preliminarmente, pela anulação da decisão do MM. Juiz Singular, para que 

seja determinado o ingresso, no feito, dos vereadores das Câmaras Municipais apeladas, 

na qualidade de litisconsortes necessários, ao fundamento de que a procedência da ação 

mandamental implicaria em que todos os vereadores deixariam de ser segurados da 

Previdência Social, "ficando ao desamparo de qualquer sistema de Seguridade Social, 

porquanto inexistentes regimes próprios nas municipalidades promoventes". No mérito, 

corroborou os termos de sua peça de informação, sublinhando, ademais, que as Turmas 

deste eg. Tribunal não seriam competentes para declarar inconstitucionalidade de lei (art. 

97 da CF/88 e art. 480 do CPC). 

Sem as contra-razões, subiram os autos a este eg. Tribunal, vindo-me conclusos por 

redistribuição. 

Duplo grau de jurisdição obrigatório. 

É o relatório. 

Dispenso revisão. Peço dia para julgamento. 

VOTO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI (Relator): Trata-se de remessa ex officio e 

apelação da decisão do MM. Juiz Federal da 8a Vara da Seção Judiciária do Estado do 

Ceará que, reconhecendo incidentalmente, em sede de ação mandamental, a 

inconstitucionalidade da Lei nº 9.506/97, determinou a inexigibilidade da contribuição 

previdenciária incidente sobre os subsídios dos agentes políticos. 

O INSS pugnou, preliminarmente, pela anulação da sentença, para que fosse 

determinado o ingresso, no feito, dos vereadores das Câmaras Municipais apeladas, 

como litisconsortes necessários, tendo em conta os efeitos decorrentes da decisão judicial 

vergastada, no sentido de excluir os agentes políticos da qualidade de segurados da 

Previdência Social. 

Sabe-se que a contribuição para a Previdência Social compõe-se de duas parcelas: uma 

devida pelo segurado empregado e outra devida pela entidade patronal. 
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No caso em liça, consoante se observa da vestibular do mandamus, objetiva o Município 

afastar a "cobrança de contribuição previdenciária dos detentores de mandato eletivo 

municipal na condição de empregados, bem como, de igual sorte, das Câmaras 

Municipais na qualidade de empregador, cuja obrigatoriedade se deu por ocasião da 

vigência da Lei nº 9.506/97, a qual 'Extingue o Instituto de Previdência dos Congressistas 

- IPC, e dá outras providências', expedida com a finalidade expressa em sua ementa de 

instituir contribuição social dos agentes políticos" (fls. 07). Por conseguinte, pretendem as 

Câmaras Municipais, ora apeladas, a inexigibilidade da contribuição previdenciária 

instituída pela Lei nº 9.506/97, não apenas em relação à parcela a ser recolhida pelos 

detentores de mandato eletivo - "na condição de empregados" -, mas também no que 

concerne à parcela a ser recolhida pelas próprias Câmaras Municipais - "na qualidade de 

empregadores". 

Ocorre que a Câmara Municipal tem legitimidade ativa para questionar apenas a 

contribuição patronal devida pela Municipalidade sobre os subsídios pagos aos 

exercentes de mandato eletivo. 

Todavia, não tem a Câmara Municipal legitimidade ativa para discutir o desconto efetuado 

nos subsídios dos exercentes de mandato eletivo, em decorrência da incidência da 

contribuição social instituída pela Lei nº 9.506/97, tendo em conta que, em sendo de 

interesse dos próprios agentes políticos, apenas eles têm legitimidade ativa para 

questionar a cobrança da exação. 

Portanto, a discussão nos presentes autos deve restringir-se à contribuição exigida do 

Município em relação aos pagamentos feitos aos seus agentes políticos. 

Destarte, entendo que deve ser reconhecida a ilegitimidade ad causam da Câmara 

Municipal, no que tange ao questionamento da parcela devida pelos próprios agentes 

políticos, pois apenas estes têm interesse no afastamento da contribuição. 

Em sendo reconhecida a ilegitimidade da Câmara Municipal, resta prejudicado o pleito do 

INSS para que venham a compor a lide os agentes políticos integrantes das Câmaras 

Municipais apeladas, como requerido nas razões de apelação. 

Apreciada a preambular, impõe-se a análise do mérito. 

É de se salientar que não se está postulando, in casu, a declaração de 

inconstitucionalidade da Lei nº 9.506/97, tendo em conta que tal pronunciamento está na 

esfera de competência originária do Supremo Tribunal Federal. Objetiva-se, através da 

via mandamental, o controle concreto de constitucionalidade, por meio do qual qualquer 

órgão do Poder Judiciário pode verificar a adequação de norma legal ao texto 
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constitucional, e, em reconhecendo a não conformação, determinar a não incidência da 

norma reputada inconstitucional, para fins de regulação da relação jurídica discutida no 

caso concreto. Assim, a declaração de inconstitucionalidade da lei impugnada será 

apenas a causa de pedir, com base na qual será formulada a pretensão consistente no 

não pagamento de tributo, instituído por lei inconstitucional. 

Se o escopo da ação mandamental, ora apreciada, fosse a declaração de 

inconstitucionalidade, no sentido de controle abstrato, caracterizada estaria a carência de 

ação por impossibilidade jurídica do pedido, tendo em conta a competência originária do 

STF. 

Não é o caso dos autos, em que se pretende a inexigibilidade de contribuição instituída 

por Lei considerada inconstitucional, de modo que a decisão judicial declarará, face à 

causa de pedir, a inconstitucionalidade da norma legal apenas incidentalmente e com 

efeitos inter partes.  

Não é sustentável a alegação de que essa declaração apenas poderia emanar do Pretório 

Excelso, responsável este pelo controle da constitucionalidade, tendo em conta que o 

nosso sistema de controle de constitucionalidade tem feição mista, sendo exercido não 

apenas de modo concentrado, pelo STF, mas também de forma difusa ou aberta, 

caracterizando-se pela permissão conferida a qualquer juiz ou tribunal, no sentido de 

realizar, no caso concreto, a verificação da compatibilidade das normas legais ao 

ordenamento constitucional. 

Outrossim, afirma-se que: 

"Toda decisão judicial tem implícita em si uma declaração de direito. Uma sentença nada 

mais é do que a concreção específica de uma norma abstrata genérica. O juiz singular, ao 

sentenciar, aplica a um caso concreto o comando abstrato contido na norma. Por isso, ele 

precisa escolher a norma, bem como interpretá-la. Quando ele deixa de aplicar uma lei, 

por entendê-la contrária à Constituição, estará, pelo seu juízo, aplicando esta última e 

declarando a primeira inconstitucional. 

(...) 

Inexiste diferença ontológica entre declaração de inconstitucionalidade e sentença onde 

não se aplicou lei formalmente válida por entendê-la inconstitucional seu prolator. A 

diferença é de eficácia, quanto aos efeitos, daquela decisão dos tribunais e daqueloutra 

pelos juízes singulares ou pelo Supremo Tribunal. 

(...) 

O juiz singular pode declarar a inconstitucionalidade de lei, pois tal faculdade, e poder, 
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decorrem da própria função jurisdicional. 

(...) 

Será preciso, talvez, estabelecer um linde para o sentido da expressão declarar a 

inconstitucionalidade. A declaração, no sentido técnico-processual, só ocorrerá quando 

decorrer do pedido deduzido em juízo, i.é, quando for objeto da ação. Isto, obviamente, só 

ocorrerá na via principal, através da ação direta de inconstitucionalidade, ou, noutras 

palavras, quando houver aplicação do sistema jurisdicional concentrado. Na via incidental, 

na jurisdição difusa, ainda quando o Supremo Tribunal Federal for competente, a 

declaração de inconstitucionalidade não integra o objeto da ação, uma vez que foi oposta 

via de exceção. Não se trata, portanto, propriamente, caso a exceção seja acolhida, de 

uma declaração de inconstitucionalidade, senão de um afastamento da aplicação de um 

texto legislativo por entendê-lo inconstitucional e, conseqüentemente, aplicação da norma 

constitucional àquele caso concreto".33¹ Poletti, Ronaldo. Controle de 

Constitucionalidade das Leis. 2ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 1998, pp. 198-200.¹ 
Sublinhou o INSS que as Turmas deste eg. Tribunal não seriam competentes para 

declarar a inconstitucionalidade de lei, tendo em conta a cláusula de reserva de plenário, 

fixada pelo art. 97 da CF/88. Entendo que, de fato, nos termos do preceito constitucional, 

a declaração de inconstitucionalidade demanda decisão do Plenário desta Corte Regional, 

pelo voto da maioria dos seus membros, sob pena de nulidade da decisão. Entretanto, por 

outro lado, o reconhecimento da constitucionalidade da norma legal atacada é de 

competência da Turma, não se aplicando o art. 97 do Texto Constitucional. 

Entendo que a Lei nº 9.506/97 é constitucional. 

Dispõem os arts. 194, 195 e 201 da Carta Constitucional de 1988, antes mesmo da 

redação dada pela EC nº 20/98: 

"Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa 

dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à 

saúde, à previdência e à assistência social. 

Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade 

social, com base nos seguintes objetivos: 

... 

V - eqüidade na forma de participação no custeio; 

 

..." 

"Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e 
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indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições: 

..." 

"Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter 

contributivo e de filiação obrigatória, observados os critérios que preservem o equilíbrio 

financeiro e atuarial (...)" 

Conforme se apreende dos preceitos da Carta Magna, acima transcritos, a Seguridade 

Social deve ser financiada por todos (solidariedade financeira), sendo princípio 

constitucional, dirigente da ordem securitária, a eqüidade na forma de participação do 

custeio da Seguridade Social. 

Pode-se afirmar, diante disso, que o sistema previdenciário é retributivo para todos. 

Significa dizer que todos devem contribuir para a Seguridade Social, para fazerem jus aos 

benefícios decorrentes dessas contribuições. 

Tanto isso é verdade que os trabalhadores em geral, empregados, servidores públicos, 

magistrados, membros do Poder Executivo, inclusive o Presidente da República, todos 

contribuem para a Previdência Social, seja através do Regime Geral, seja através de 

programa próprio de Previdência Social criado especificamente para esse fim. 

Na hipótese em comento, os agentes políticos municipais não estão vinculados a 

qualquer regime de previdência social, negando-se, outrossim, a contribuir para a 

Seguridade Social, não obstante percebam vencimentos em decorrência da atividade 

prestada, não obstante a natureza diferenciada do conjunto de atribuições por eles 

desenvolvidas. 

Afirmam as apeladas que os agentes políticos titulares de cargos eletivos não poderiam 

ser equiparados aos trabalhadores para fins previdenciários, tendo em conta a natureza 

diferenciada de suas funções, por não prestarem serviço ao Estado, nem se encontrarem 

a ele subordinados, bem como pelo fato de que os seus subsídios não corresponderiam a 

salários para fins de incidência da contribuição para a Seguridade Social. 

Tais argumentos não merecem prosperar. Em relação à alegação de que, como agentes 

políticos, os detentores de mandato eletivo municipal não poderiam sofrer os efeitos da 

incidência da exigibilidade da contribuição instituída pela Lei nº 9.506/97, não se pode 

olvidar que o Presidente da República e os Ministros de Estado, bem como Deputados e 

Senadores, também são agentes políticos, e todos eles contribuem para a Previdência 

Social, de modo que não há amparo à pretensão de intangibilidade.  

Também não se sustenta a alegação de que os agentes políticos não poderiam ser 
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equiparados aos empregados, para fins previdenciários. De fato, empregados e agentes 

políticos exercem atividades diferenciadas, estando alguns vinculados por regime de 

trabalho e outros relacionados por laços institucionais. Ocorre que todas as duas classes 

desempenham atividades, das quais decorrem, não apenas uma contraprestação 

pecuniária, mas também o direito ao cômputo do tempo de trabalho para fins de 

aposentadoria. Demais disso, é de se notar que a contraprestação paga aos agentes 

políticos resulta das atividades por eles desempenhadas, o que também caracteriza os 

salários percebidos por aqueles vinculados por laços de emprego, sendo determinante, in 

casu, a natureza jurídica que aproxima subsídios e salários, enquanto compreendidos 

como decorrentes do cumprimento de uma obrigação pecuniária, por uma das partes da 

relação jurídica, em correspondência à execução dos serviços e atribuições, nas quais se 

encontra investida a outra parte. Outrossim, em sendo o liame, que vincula os agentes 

políticos ao Estado, de natureza institucional, não há que se falar em subordinação dos 

detentores de mandato eletivo ao ente estatal, reconhecimento este que não tem o 

condão de afastar a exigibilidade da contribuição, porquanto a equiparação pretendida 

não está fundada na existência de dependência em relação à entidade patronal, mas sim 

na ocorrência de elementos que estão necessariamente associados ao conceito e à idéia 

de Previdência Social, materializando-se tais elementos na percepção de vencimentos, 

pela prestação de um serviço ou exercício de uma atividade, e na repercussão do tempo 

de trabalho para fins de aposentadoria, entendendo-se esta enquanto benefício a ser 

conferido aos que contribuíram para tanto. Não custa lembrar, ainda, que outras 

categorias de profissionais não estão vinculados por subordinação às pessoas às quais 

prestam serviços, mas, ainda assim, contribuem para a previdência social, em razão dos 

ganhos auferidos a produzir reflexos na esfera patrimonial e repercussões no direito à 

aposentadoria, a ser exercitado mais adiante. 

Nesse sentido, impõe-se o respeito ao princípio da isonomia.  

A mesma conclusão emerge quando se observa que os deputados, senadores e 

vereadores pugnam pela aplicação do princípio da isonomia, em relação aos membros do 

Poder Executivo e do Poder Judiciário, para fins de obtenção de aumento salarial, com 

vistas à equiparação com outros agentes públicos. Se, neste caso, aplica-se o princípio 

da igualdade de tratamento, pela mesma razão é de se aplicar o mesmo princípio 

isonômico para fins de contribuição para a Previdência Social. Nesse sentido, observe-se 

que todos os membros do Poder Executivo e do Poder Judiciário contribuem para a 

Previdência Social. Assim, em nome do princípio da isonomia, os membros do Poder 
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Legislativo também devem contribuir para a Seguridade Social, mesmo porque o seu 

tempo de mandato é contado para fins de aposentadoria. 

Além disso e em decorrência desse entendimento, a Lei nº 9.506/97 não instituiu nova 

fonte de custeio, mas apenas completou a Lei 8.212/91, lacunosa em relação ao disposto 

na Constituição Federal, enquadrando, no Regime Geral de Previdência Social, os que 

não estavam contribuindo para a Previdência Social, através de Regime Previdenciário 

próprio, em razão da omissão legislativa dos órgãos a que estavam vinculados, dando 

concreção ao Texto Constitucional. 

Há, ainda, entendimento no sentido de que, mesmo tendo sido a Lei nº 9.506/97 

inconstitucional, frente ao Texto Constitucional de 1988, na sua redação original, em face 

da nova redação dada pela EC nº 20/98, não há mais qualquer impediente à sua plena 

aplicabilidade, evitando-se com isso maiores delongas relacionadas ao processo 

legiferante, e determinando-se a aplicação imediata de norma legal cujo conteúdo trata 

com justiça a exigência de recolhimento da contribuição previdenciária por todos os que 

se incluem como beneficiários da cobertura da Seguridade Social. 

Nesse sentido, já decidiu a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região: 

"Contribuição Previdenciária. Agentes políticos. Lei 9.506/97. Emenda Constitucional nº 

20/98. A contribuição criada pela Lei nº 9.506/97 não era exigível dos agentes políticos, 

por vício formal, tendo em vista a ausência de previsão constitucional, até a promulgação 

da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998. Todavia, tendo essa 

emenda dado pleno sustentáculo à lei em questão, referida contribuição passou a ser 

plenamente eficaz e exigível, respeitado, é claro, o prazo nonagesimal previsto no 

parágrafo 6o do artigo 195 da Constituição da República, o qual se conta da promulgação 

da emenda". 

(AGTR 45734-PR, Rel. Juiz Vilson Daros, j. 30.09.99, p. DJ de 17.11.99, p. 80). 

Com essas considerações, declaro a ilegitimidade ad causam das Câmaras Municipais no 

que tange ao questionamento das parcelas da contribuição previdenciária, instituída pela 

Lei nº 9.506/97, devida pelos próprios agentes políticos, julgando prejudicado o pedido de 

formação de litisconsórcio necessário, e, no mérito, dou provimento à remessa oficial e à 

apelação do INSS, considerando constitucional a exigibilidade da contribuição incidente 

sobre a remuneração dos agentes políticos. 

É como voto. 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 73.484-CE  
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Relator: O SR. JUIZ LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA 
Apelante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC 

Apelada: ZULEIMA RIDA GOIS LIMA 

Advogados: DRS. FRANCISCO JOSÉ SOARES BASTOS E OUTRO (APTE.) E FABRICCIO 

QUIXADÁ S. PROENÇA (APDA.) 

EMENTA: 

Constitucional e Administrativo. Professor substituto. Prazo de prorrogação de contrato 

diferenciado. Lei nº 8.745/93. Inexistência de mácula à CF. 

- O prazo maior de prorrogação do contrato temporário para professor substituto 

estrangeiro não malfere o princípio constitucional da isonomia, uma vez que colima, em 

prol do interesse público, incrementar o intercâmbio de cientistas alienígenas, adequando 

as pesquisas aqui desenvolvidas à realidade mundial. 

- Hipótese em que não se vislumbra a inconstitucionalidade apontada. 

- Apelação e remessa oficial providas. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que figuram como partes as acima 

identificadas, decide a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 

unanimidade, dar 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, 19 de setembro de 2000 (data do julgamento). 

JUIZ LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA - Relator 

RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA: Cuida-se de apelação contra 

sentença em que o MM. Juiz monocrático concedeu a segurança à impetrante, 

autorizando a prorrogação do seu contrato, como professor substituto, junto à 

Universidade Federal do Ceará. 

A UFC, irresignada com a sentença que lhe foi desfavorável, pugna pela sua reforma, em 

face da carência de amparo legal à pretensão autoral. 

Intimada, a apelada apresentou contra-razões. 

É o relatório. 
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VOTO 

O SENHOR JUIZ LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA (Relator): A pretensão da apelante 

é no sentido de ver reformada a decisão de primeira instância que reconheceu o direito à 

suplicante de permanecer no cargo de professor substituto, por um período total de 04 

(quatro) anos. 

O argumento que dá arrimo à tese autoral, acolhida pelo juízo singular, reside na ofensa 

ao princípio constitucional da isonomia, que será objeto de análise posteriormente. 

Antes, porém, necessário se faz registrar que a demandante não foi aprovada em 

concurso público, como chega a afirmar na peça vestibular, mas sim em processo seletivo 

(de feição bem mais simples que o primeiro), passando a exercer a função de professor 

substituto de forma temporária. 

Tal forma de liame, prevista na Lei nº 8.745/93, não pode servir como uma "janela" para o 

provimento de cargos públicos (de caráter efetivo), sob pena de violação à Constituição 

Federal (art. 37, inciso II). 

Com relação à ofensa ao princípio constitucional da igualdade, observo que a decisão 

vergastado merece reparo. 

Com efeito, o diploma questionado, ao permitir ao estrangeiro a prorrogação do seu 

contrato de professor substituto por período não superior a 04 (quatro) anos, discrimina, 

em princípio, o nacional, quando a este somente possibilita uma prorrogação de 12 (doze) 

meses. 

Nada obstante, a isonomia constitucional não pode ser vista maneira estanque, absoluta. 

No dizer do festejado doutrinador José Afonso da Silva (in Curso de Direito Constitucional 

Positivo, 13ª ed., Malheiros, p. 209), "a compreensão do dispositivo vigente, nos termos 

do art. 5º, caput, não deve ser assim tão estreita. O intérprete há que aferi-lo com outras 

normas constitucionais (...)". 

Perfilho-me, portanto, com o entendimento esposado pelo ilustre membro do Parquet 

Federal (fls. 46/49), no sentido de que o discrímen contido na Lei nº 8.745/93 decorre da 

necessidade das universidades públicas em incrementar o intercâmbio de professores e 

cientistas alienígenas, visando adequar as pesquisas aqui desenvolvidas à realidade 

mundial. 

Acerca da matéria em debate, vale destacar, ainda, parte do parecer do MPF: 

"(...) Com efeito, é de toda evidência que se é de interesse das universidades públicas a 

contratação de professores e pesquisadores visitantes estrangeiros, não seria para estes 

atrativa a contratação por prazo exíguo de tempo, com os incômodos óbvios que 
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significam as viagens e mudanças de seus países de origem para as mais longínquas 

cidades do nosso imenso território brasileiro. (...)" 

Ressalto, por fim, que, na sessão de 12.03.1998, a 1ª Turma desta colenda Corte, ao 

julgar as AMS 62318/CE e 62457/CE, relatadas pelo eminente Juiz Castro Meira, assim 

decidiu: 

"Constitucional e Administrativo. Professor substituto. Lei nº 8.745/93. 

- A contratação de pessoal em caráter excepcional, inclusive para professor substituto e 

professor visitante, foi definida na Lei nº 8.745/93, inexistindo, nesses casos, qualquer 

violação às normas constitucionais. 

- Apelação e remessa oficial providas". 

Dessa forma, não vislumbro a inconstitucionalidade apontada. 

Isto posto, dou provimento à apelação e à remessa oficial para reformar a sentença e 

denegar a segurança, condenando a impetrante nas custas processuais. 

É como voto. 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 73.513-SE 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI 
Apelantes: SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO E SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE 

APRENDIZAGEM COMERCIAL E INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Apelada: PRODASE - CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE SERGIPE 

Advogados: DRS. BRÁULIO JOSÉ FELIZOLA DOS SANTOS E OUTROS E CARLOS ALBERTO 

RODRIGUES E OUTROS (APTES.) E LUIZ ANTÔNIO SILVEIRA TEIXEIRA (APDA.) 

EMENTA: 

Tributário. Contribuição devida ao SESC e SENAC. Sociedade de economia mista 

prestadora de serviços de processamento de dados e informática. Art. 173, § 1º, II, da 

CF/88. Incidência. 

- As contribuições devidas ao SESC e SENAC somente são exigíveis das sociedades 

comerciais, que é o caso da sociedade de economia mista, constituída sob a forma de 

S/A, cujo objeto é necessariamente mercantil. 

- A CF/88, em seu art.173, § 1º, II, dispõe sobre o regime jurídico da empresa pública e 

sociedade de economia mista que exploram atividade econômica de produção ou 

comercialização de bens ou de prestação de serviços e sua sujeição ao regime próprio 

das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, 

trabalhistas e tributários. 
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- A prestação de serviços de informática encontra-se prevista no quadro de atividades a 

que se refere o art. 577 da CLT e pelo Decreto nº 48.959-A, sujeitando a empresa 

prestadora ao recolhimento da contribuição supracitada. 

- Preliminares rejeitadas. 

- Remessa oficial provida. 

- Recursos de apelação prejudicados. 

ACÓRDÃO 

Vistos e relatados os presentes autos, decide a Terceira Turma do Tribunal Regional 

Federal da 5ª Região, por unanimidade, dar provimento à remessa oficial e julgar 

prejudicados os recursos de apelação, nos termos do relatório e voto anexos, que passam 

a integrar o presente julgamento. 

Recife, 5 de outubro de 2000 (data do julgamento). 

JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI - Relator 

RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI: Tratam os autos de recursos de apelação 

em mandado de segurança interpostos pelo INSS - Instituto Nacional do Seguro Social e 

pelo SESC - Serviço Social do Comércio e SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2º Vara da Seção Judiciária de 

Sergipe que concedeu a segurança para suspender a exigibilidade das contribuições para 

o SESC e o SENAC no percentual de 2,5% em relação à PRODASE - Cia. de 

Processamento de dados de Sergipe, deixando de declarar incidenter tantum a 

inconstitucionalidade do art. 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 9.853/46 e do art. 4º do Decreto-lei 

nº 8.621/46. 

O INSS, nas razões de recurso, suscitou preliminar de ilegitimidade passiva e requereu a 

reforma da mencionada decisão para afastar a isenção deferida, sustentando a 

obrigatoriedade da cobrança das contribuições pela autarquia previdenciária, ora 

recorrente, e do recolhimento pela empresa recorrida em virtude da natureza comercial da 

atividade desempenhada, a qual se enquadraria nos mencionados decretos-leis, em 

razão do que seriam devidas as contribuições ao SESC e ao SENAC. 

O SESC e o SENAC, em litisconsórcio, suscitaram preliminarmente a inépcia da inicial e a 

nulidade da sentença e, no mérito, requereram a reforma da sentença recorrida para 

denegar a segurança. 

Em suas contra-razões, a empresa recorrida pugnou pela manutenção da segurança, nos 
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termos em que foi proferida pelo juízo monocrático. 

Subiram os autos a este Egrégio Tribunal, vindo-me conclusos por distribuição. 

Dispensada a revisão. Peço dia para julgamento. 

É o relatório. 

VOTO - PRELIMINAR 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI (Relator): Alegou o INSS que não é parte 

legítima para figurar no pólo passivo da presente ação, eis que é mero arrecadador e 

fiscalizador de tal contribuição. 

Ocorre que o INSS, além das atribuições de arrecadação e fiscalização da contribuição 

em comento, é responsável pelo repasse do produto da arrecadação ao SESC e SENAC, 

deduzindo deste montante um percentual a título de taxa de administração 

correspondente ao serviço prestado na arrecadação. Além disso, a dívida ativa das 

mencionadas entidades do referido Serviço Social Autônomo poderá inclusive ser 

executada judicialmente pela instituição arrecadadora (in casu, o INSS) mediante 

execução fiscal. 

Resta demonstrada, por tais fundamentos, a legitimidade passiva do INSS, pelo que 

rejeito a preliminar suscitada. 

Os recorrentes SESC e SENAC suscitaram as preliminares de inépcia da inicial com base 

no art. 295, parágrafo único, II, do CPC e a nulidade da sentença pela não observância 

dos requisitos exigidos pelo art. 458 do CPC. 

A inépcia da inicial, sustentada pelos recorrentes, baseou-se no fato de que o pleito da 

impetrante, ora recorrida, no sentido de suspender a exigibilidade da contribuição para o 

SESC e o SENAC, não poderia decorrer do argumento de que não exerce atividade 

comercial e não se enquadra na Confederação Nacional do Comércio e no IAPC, posto 

que o art. 3º do Decreto-lei nº 9.853/46 e o Decreto nº 48.959-A expressamente a 

enquadram como contribuinte. 

No tocante à nulidade da sentença, sustentaram os recorrentes ter sido a demanda 

julgada fora dos limites da lide, além da contradição entre a fundamentação e o seu 

dispositivo, quando isentou empresa comercial do recolhimento da contribuição para o 

SESC e o SENAC. 

Compulsando os autos, vislumbro que a matéria trazida à discussão como preliminares 

pelo SESC e SENAC, na realidade, refere-se ao mérito do recurso, que diz respeito ao 

enquadramento da empresa e exigência da contribuição, pelo que rejeito as preliminares 
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suscitadas. 

É como voto. 

VOTO - MÉRITO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI (Relator): Cumpre analisar, no mérito, a 

natureza da atividade desempenhada pela PRODASE, ora recorrida, para concluir se há 

exigibilidade da contribuição devida ao SESC e ao SENAC, nos termos da legislação 

pertinente. 

É sabido que as referidas contribuições somente são exigíveis das empresas que 

exerçam atividades comerciais, consoante o disposto no art. 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 

8.621/46 e no art. 4º do Decreto-lei nº 8.621/46. 

Observe-se que a Cia. de Processamento de Dados de Sergipe - PRODASE é uma 

sociedade de economia mista estadual, criada nos termos da Lei Estadual nº 2.147, de 21 

de dezembro de 1977, constituída sob a forma de sociedade anônima segundo a previsão 

do art. 235 da Lei nº 6.404/76, estando devidamente registrada na Junta Comercial do 

Estado de Sergipe (JUCESE). 

As Sociedades Anônimas, por força da citada Lei (art. 2º, § 1º), serão sempre mercantis, 

qualquer que seja o seu objeto, sendo regidas pela legislação comercial. Indubitável, 

portanto, o caráter mercantil da empresa recorrida. 

Não obstante a PRODASE integrar a Administração Pública indireta do Estado de 

Sergipe, nada obsta que a empresa explore atividade econômica, como é o caso, visto 

que o seu estatuto social, em seu art. 2º, II, dispõe que o assessoramento em 

processamento de dados e informática poderá ser feito também a entidades privadas. 

Ademais o art. 173, § 1º, II, da CF/88 dispõe que a lei estabelecerá o estatuto jurídico da 

empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem 

atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de 

serviços, dispondo sobre a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, 

inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. 

Diante do dispositivo constitucional citado, o argumento utilizado pela recorrida que o fato 

de ser prestadora de serviços não a enquadra na hipótese de incidência tributária em 

comento não deve prosperar, já que a atividade mercantil não compreende 

exclusivamente a compra e venda de bens, abrangendo inclusive o setor de serviços. 

Além disso, o próprio estatuto da empresa deixou evidente a sua natureza mercantil 

quando a sujeitou à Lei das S/A. 
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Além de estar constituída sob a égide das leis mercantis, a atividade desenvolvida pela 

PRODASE, qual seja, o assessoramento em processamento de dados e informática, 

inclui-se no quadro de atividades sujeitas ao recolhimento da contribuição ao SESC e 

SENAC a que a CLT faz referência em seu art. 577. 

Oportuno, ainda, citar os arts. 4º e 5º do Decreto-lei nº 8.621/46, o qual dispõe sobre a 

criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC): 

"Art. 4º - Para o custeio dos encargos do "SENAC", os estabelecimentos comerciais cujas 

atividades, de acordo com o quadro a que se refere o artigo 577 da Consolidação das 

Leis do Trabalho, estiverem enquadradas nas Federações e Sindicatos coordenados pela 

Confederação Nacional do Comércio, ficam obrigados ao pagamento mensal de uma 

contribuição equivalente a um por cento do montante da remuneração paga à totalidade 

de seus empregados. 

Art. 5º - Serão também contribuintes do SENAC as empresas de atividades mistas e que 

explorem, acessória ou concorrentemente, qualquer ramo econômico peculiar aos 

estabelecimentos comerciais, e a sua contribuição será calculada apenas sobre o 

montante da remuneração paga aos empregados que servirem no setor relativo a esse 

ramo" (não há destaques no original). 

Por outro lado, o art. 3º do Decreto-lei nº 9.853/46, que dispõe sobre o Serviço Social do 

Comércio (SESC): 

"Art. 3º - Os estabelecimentos comerciais enquadrados nas entidades sindicais 

subordinadas à Confederação Nacional do Comércio (art. 577 da Consolidação das Leis 

do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de Maio de 1943), e os 

empregadores que possuam empregados segurados no Instituto de Aposentadoria e 

Pensões dos Comerciários, serão obrigados ao pagamento de uma contribuição mensal 

ao Serviço Social do Comércio, para custeio dos seus encargos". 

Da leitura dos artigos supracitados, é de se concluir que a empresa recorrida se enquadra 

entre aquelas obrigadas a contribuir para o SENAC e o SESC, uma vez que exerce 

atividades comerciais e encontra-se vinculada à Confederação Nacional do Comércio - no 

Grupo 3 - referente às empresas de assessoramento, informações e pesquisas e 

empresas de processamento de dados, além da previsão do Decreto nº 48.959-A - no 

quadro I - referente às atividades vinculadas ao Instituto de Aposentadoria e Pensão dos 

Comerciários (IAPC), nas quais se enquadram os estabelecimentos comerciais em geral, 

as empresas de informações e as sociedades de economia mista, dentre outros. 

Assiste razão, portanto, aos recorrentes quanto à exigibilidade da contribuição em apreço. 
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Posto isso, dou provimento à remessa oficial e julgo prejudicados os recursos de 

apelação para reformar a sentença, tornando exigível a contribuição devida ao SESC e 

SENAC pela empresa recorrida. 

É como voto. 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 73.632-CE 

Relator: O SR. JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO 
Apelante: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) 

Apelada: GAC - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. 

Advogados: DRS. PEDRO SAMUEL SALES ARARIPE E OUTRO (APDA.) 

EMENTA: 

Administrativo. Mandado de segurança. Apreensão de mercadorias como meio coercitivo 

para o pagamento de multa administrativa federal. Ofensa ao princípio da legalidade. 

- As práticas vexatórias que o Fisco outrora adotava para compelir os contribuintes ao 

pagamento de tributos passaram à história com o nome de sanções políticas e foram 

expressamente repelidas pelo colendo Supremo Tribunal Federal, como meios oblíquos 

ou indiretos de exercício da atividade arrecadadora estatal, arrepiando as regras jurídicas 

a que está submetida de forma incontornável. 

- O Princípio da Legalidade, elevado a dogma do Estado de Direito, não tolera a 

implantação de restrições à liberdade ou direitos das pessoas que não derivem, direta e 

imediatamente, de normas legisladas. 

- Já se encontra pacificado na jurisprudência dos Tribunais que são ilícitos os 

procedimentos coercitivos para pagamento de tributos, porque a Fazenda Pública deve 

cobrar seus créditos através dos meios legais a ela inerentes, como cobrança 

administrativa ou execução fiscal, tanto é que o colendo Supremo Tribunal Federal já 

sumulou essa diretriz". 

- Apelação e remessa oficial improvidas. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação em mandado de segurança em que 

são partes as acima mencionadas, acordam os Juízes da Quarta Turma do Tribunal 

Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar provimento à apelação e à 

remessa, nos termos do relatório, voto e notas taquigráficas constantes dos autos, que 

ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
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Custas, na forma da lei. 

Recife, 26 de setembro de 2000 (data do julgamento). 

JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO - Relator 

RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO:  

1. Trata-se de remessa oficial e de apelação em mandado de segurança no qual a 

apelante supranominada se rebela contra sentença do douto Juízo de origem, que 

concedeu a ordem para que a autoridade coatora abstenha-se de impedir a liberação dos 

bens importados pela impetrada, por entender que o writ visa tão-somente à liberação dos 

bens importados, não estando, pois, em discussão valores porventura devidos pelo 

contribuinte, devendo, assim, a autoridade impetrada, pelas vias próprias, proceder à 

cobrança dos valores eventualmente devidos, e não reter ditos bens como meio coercitivo 

de cobrança. 

2. A apelante, nas suas razões de recurso, alegou que a recorrida não cuidou de obter a 

respectiva licença de importação dos bens importados do Uruguai (queijo mussarela), 

ficando, nesse caso, sujeita ao pagamento de multa de 30% do valor da mercadoria, 

conforme estabelece o artigo 526, inciso II, do Decreto 91.030/85, sendo a sentença para 

exigir esse pagamento. 

3. Em sede de contra-razões, disse a apelada que o STF já sumulou entendimento 

segundo o qual é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo de 

exigir pagamento de tributos (Súmula 323). No que se refere à penalidade administrativa, 

diz a apelada que foi esta paga de acordo com a previsão legal, não podendo a recorrente 

utilizar-se de suas funções para impedir a realização das suas atividades. 

4. Era o que havia de relevante para relatar. 

VOTO 

O SENHOR JUIZ NAPOLEÃO MAIA FILHO (Relator):  

1. Entendo que o Princípio da Legalidade, elevado a dogma do Estado de Direito, não 

tolera a implantação de restrições à liberdade ou direitos das pessoas que não derivem, 

direta e imediatamente, de normas legisladas. O eminente Professor José Cretella Júnior 

diz precisamente essa idéia, ao analisar o alcance da expressão Lei no contexto do art. 

5º, II, da Carta Magna, dizendo: 

"O vocábulo lei não abrange os atos administrativos, o decreto, o regulamento, a portaria, 

o aviso, a instrução, a circular. Ato administrativo, qualquer valor que tenha, ato 
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administrativo de qualquer hierarquia, não pode obrigar ninguém a fazer ou deixar de 

fazer alguma coisa". (Comentários à Constituição de 1988, vol. I, p. 195). 

2. Essa mesma orientação se colhe nas lições de Hugo Machado, ao cogitar do sentido 

do termo Lei, como limite da atividade de tributar (Os Princípios Jurídicos da Tributação 

na Constituição de 1988, RT, 2ª ed., p. 15) e de Alberto Xavier (Os Princípios da 

Legalidade e da Tipicidade da Tributação, RT, p. 21). 

3. Seguindo essa trilha de pensamento, acompanho a autoridade do eminente Juiz 

Araken Mariz que, em lúcido acórdão, assim contribuiu para o deslinde de questão similar: 

"As chamadas sanções políticas já foram repelidas pelo Supremo Tribunal Federal 

através das Súmulas 323 e 547, que, em síntese, admitem serem ilícitos os 

procedimentos coercitivos para pagamento de tributo. Tem-se, nos autos, uma forma 

indireta de exigibilidade dos tributos, impediente da atividade comercial do contribuinte 

protegida constitucionalmente pelos princípios da liberdade de trabalho e da liberdade 

econômica". (TRF - 5ª Região, AMS nº 50781, Rel. Juiz Araken Mariz, DJU 26.04.96, p. 

27.241).  

4. Por outro lado, como já se encontra pacificado na jurisprudência dos Tribunais que são 

ilícitos os procedimentos coercitivos para pagamento de tributos, porque a Fazenda 

Pública deve cobrar seus créditos através dos meios legais a ela inerentes, como 

cobrança administrativa ou execução fiscal, entendo que igual raciocício deve prevalecer 

na exigência de multa administrativa fiscal, seguindo-a estas diretrizes do STF: 

"É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de 

tributos". (Súmula 323). 

"Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, 

despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais". (Súmula 

547). 

5. Ademais, as práticas vexatórias outrora adotadas pelo Fisco para compelir os 

contribuintes ao pagamento de tributos passaram à história com o nome de sanções 

políticas e foram expressamente repelidas pelo colendo Supremo Tribunal Federal, como 

meios oblíquos ou indiretos de exercício da atividade arrecadadora estatal, arrepiando as 

regras jurídicas que a submetem de forma incontornável. 

6. Outrossim, conforme fundamenta a douta sentença monocrática, não questionou o 

mandado de segurança acerca do valor da multa a ser aplicada, se aquela que trata o 

artigo 526, II, do Decreto 91.030/85, ou aquela do parágrafo 2º, II, desse mesmo artigo, 

mas requereu o impetrante, tão-somente, a liberação das mercadorias importadas que se 
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encontravam retidas como meio coercitivo de cobrança de tributo. 

7. Destarte, nego provimento à apelação e à remessa. 

8. É como voto. 

EMBARGOS INFRINGENTES NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 123.124-AL 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Embargante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 

Embargado: ALEJANDRO ENRIQUE FLORES 

Advogados: DRS. MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA CARVALHO E OUTROS (EMBTE.) E LUIZ 

CARLOS BARBOSA ALMEIDA (EMBDO.) 

EMENTA: 

Civil. Indenização. Cheque devolvido indevidamente. Caixa Econômica Federal. Danos 

morais.  

- Não é razoável a fixação de valor de indenização por danos morais apenas com base 

em valor de cheque devolvido indevidamente por instituição bancária. 

- Em verdade, não se olvide a necessidade imperiosa de, em casos tais, se impor ao 

devedor da indenização uma condenação que o sensibilize a não praticar novos atos 

semelhantes e causadores de dano moral a terceiros. Essa, em última instância, a ratio 

da condenação: sensibilizar o devedor à adoção de providências para não mais causar 

novos danos. Entendimento diverso, data venia, dará ensanchas à continuidade de 

indevidas devoluções de cheques, porque a insignificância da possível indenização 

compensa o não investimento em medidas preventivas por parte da Instituição Financeira.  

- Embargos improvidos.  

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que figuram como partes as acima 

identificadas, decide o Pleno do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por maioria, 

negar provimento aos embargos, 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, 17 de maio de 2000 (data do julgamento). 

JUIZ ARAKEN MARIZ - Relator 

RELATÓRIO 
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O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Trata-se de embargos infringentes interpostos pela 

CEF - Caixa Econômica Federal contra acórdão da egrégia 3ª Turma, assim ementado, às 

fls. 97/98. 

"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 ao 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. 

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)". 

Pretende a embargante a prevalência do entendimento contido no voto vencido, em parte, 

do MM. Juiz Relator, Dr. Nereu Santos, que ratificara a decisão monocrática, 

estabelecendo, a título de danos morais, a importância de R$ 1.409,49 (hum mil, 

quatrocentos e nove reais e quarenta e nove centavos), equivalente a 10 (dez) vezes o 

valor do cheque devolvido, indevidamente, pela Instituição Bancária. 

A Caixa Econômica Federal destaca que nesse sentido há precedente do Superior 

Tribunal de Justiça em caso similar trazido à baila pelo Relator, que reconhecera a 

dificuldade em estabelecer uma indenização por dano moral porque são muitos os 

aspectos a serem observados, mas que, de qualquer forma, deve haver um parâmetro. 

Foi apresentada tempestivamente a impugnação aos embargos às fls. 113/114. 

É o relatório. 

VOTO 

O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ (Relator): Tendo sido ultrapassadas as questões 

pertinentes à possibilidade de indenização do dano moral, resta a discussão quanto à 

valoração do referido dano sofrido por Alejandro Enrique Flores, porque a Caixa 

Econômica Federal devolveu, indevidamente, cheque sob a alegação de insuficiência de 

fundos, culminando com a inserção do nome do embargado no Serviço de Proteção ao 

Crédito. 
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Não há dúvida de que o dano moral é ressarcível, tendo como seu fundamento central a 

dor, sofrimento físico ou moral de qualquer espécie, sendo sua valoração subjetiva, pois 

há complexidade em se determinar o preço da dor. 

Entretanto, no caso concreto, entendo que o valor fixado pelo Juiz monocrático e 

ratificado no voto vencido, em parte, pelo eminente Juiz Nereu Santos, na importância de 

R$ 1.409,49, foi por demais módico. 

Admito que o argumento de valorar o dano moral em 10 (dez) vezes o valor do cheque 

devolvido é ponderável, mesmo porque tem sido aceito por outros eminentes julgadores; 

inclusive já foi utilizado pelo Superior Tribunal de Justiça em caso similar. 

Mesmo assim, saliento que estabelecer este critério, indistintamente, não me parece a 

melhor opção, pois haverá casos em que o valor do cheque devolvido será insignificante, 

tornando vergonhoso o valor da indenização do dano moral. Jamais a importância do 

cheque pode estabelecer valor para a honorabilidade do cidadão maculada pelo 

estabelecimento bancário. Se a imagem do cidadão é denegrida, tendo por causa a 

devolução indevida de cheque, não importa a sua quantia, está configurado o dano moral. 

Em verdade, não se olvide a necessidade imperiosa de, em casos tais, impor-se ao 

devedor da indenização uma condenação que o sensibilize a não praticar novos atos 

semelhantes e causadores de dano moral a terceiros. Essa, em última instância, a ratio 

da condenação: sensibilizar o devedor à adoção de providências para não mais causar 

novos danos. Entendimento diverso, data venia, dará ensanchas à continuidade de 

indevidas devoluções de cheques, porque a insignificância da possível indenização 

compensa o não investimento em medidas preventivas por parte da Instituição Financeira. 

Nesse sentido, ainda que considere também módico o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), inclusive insuficiente para o enriquecimento da parte beneficiada, como se cuida 

aqui de embargos infringentes, em que o Plenário apenas se cinge ao objeto da 

divergência, voto pela prevalência do voto condutor do eminente Juiz Ridalvo Costa. 

Com essas considerações, nego provimento aos embargos. 

É como voto. 

HABEAS CORPUS Nº 1.094-RN 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Impetrante: DRA. RITA DE CÁSSIA ANTONIETA ELITA MOTA DE CASTRO 

Impetrado: JUÍZO DO TRABALHO DA 2ª JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE NATAL 

- RN 

Pacientes: JOSÉ DOMINGUES DE CARVALHO NETO E NEY SILVEIRA DIAS 
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EMENTA:  

Processual Penal. Habeas corpus preventivo. Inadimplemento voluntário. Penhora sobre 

faturamento. Discussão acerca da legalidade do ato. Impropriedade da via eleita. 

Inexistência de justa causa. Ausência de decreto ou ameaça prisional. Ordem denegada. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e examinados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide 

a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, denegar a 

ordem, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas, que 

integram o presente.  

Custas, como de lei. 

Recife, 2 de maio de 2000 (data do julgamento). 

JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 

RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Cuida-se de habeas corpus preventivo 

impetrado por Rita de Cássia Antonieta Elita Mota de Castro em favor de José Domingues 

de Carvalho Neto e Ney Silveira Dias, o primeiro Diretor-Presidente e o segundo Diretor 

Administrativo e Financeiro da DATANORTE - Companhia de Processamento de Dados 

do Rio Grande do Norte.  

Alega que os pacientes encontram-se apreensivos com as medidas que poderão decorrer 

do inadimplemento da DATANORTE, com o pagamento de dívidas trabalhistas e com os 

depósitos de garantia dos juízos de execução de jurisdição da Justiça do Trabalho, 

preocupando sobremaneira a possibilidade de suas prisões por desobediência à decisão 

judicial e por fraude processual, já que existiria ordem de penhora incidente sobre o 

faturamento da empresa e a mesma não estaria em condições de cumprir tal encargo. 

A Procuradoria Regional da República, pela Dra. Maria do Socorro Leite de Paiva, opina 

pela denegação da ordem, por não vislumbrar, na hipótese, violação ao direito de 

locomoção dos pacientes. 

Em sucinto ofício, o Dr. Antônio Soares Carneiro, Juiz da 2ª Vara do Trabalho de Natal, 

reafirma os fundamentos da decisão atacada. 

É o relatório. 

VOTO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A impetrante, ao tecer comentários 
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sobre os fatos que antecederam a penhora incidente sobre o faturamento da 

DATANORTE, narra que, deliberadamente, a empresa deixou de honrar os compromissos 

com o pagamento de dívidas trabalhistas e com os depósitos de garantia dos juízos de 

execução de jurisdição da Justiça do Trabalho. Tal fato teria se dado em decorrência do 

acerto feito com o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, no processo de reforma 

administrativa, onde teria passado a recolher em conta do Tesouro do Estado quase que 

a totalidade dos seus recursos financeiros (fls. 04). 

Inicialmente, é de se ressaltar que a questão relativa à regularidade ou não da penhora 

existente sobre o faturamento da empresa não pode ser discutida no âmbito do habeas 

corpus, pois o seu deslinde é próprio da esfera processual civil. Este o posicionamento 

adotado de forma unânime por esta Turma, ao julgar o Habeas Corpus 1041-RN, por mim 

relatado. 

O dado concreto é que há nos autos apenas um documento da lavra do Juízo impetrado, 

qual seja, uma carta precatória executória. O fato relativo a posicionamento adotado por 

outro Magistrado da Justiça Laboral, que em situação assemelhada pronunciou-se no 

sentido da prisão do infrator pelos crimes capitulados nos artigos 347 e 359 do Código 

Penal, não tem o condão de fazer presentes os requisitos para a concessão do habeas 

corpus no caso concreto. 

Desse modo, por não vislumbrar qualquer risco ou ameaça à liberdade de ir e vir dos 

pacientes, denego a ordem. 

HABEAS CORPUS Nº 1.122-PE 

Relator: O SR. JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE 

Impetrante: DR. ADEMAR RIQUEIRA NETO 

Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 12ª VARA - PE 

Paciente: CÉLIO JOSÉ DE OLIVEIRA 

EMENTA: 

Penal. Processo Penal. Habeas corpus. Crime de patrocínio infiel - patrocínio simultâneo 

ou tergiversação - art. 355, parágrafo único, do Código Penal. Ausência de elementos 

para configuração do tipo penal. Conduta atípica. Tentativa. Crime impossível. Ausência 

de justa causa. Ordem concedida. 

Não se configura o crime definido no caput do art. 355 do Código Penal na ausência de 

um dos elementos configuradores do crime de patrocínio infiel. A ausência de um deles 

torna a conduta atípica. 
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Para existir crime de patrocínio infiel é preciso que haja efetivo prejuízo para o Estado 

e/ou para parte interessada no curso do processo, bem como a outorga de poderes do 

constituinte. 

O tipo penal definido no parágrafo único do art. 355 do CP - Patrocínio simultâneo ou 

tergiversação - exige a prática de um ato processual. Na falta deste o crime não se 

consuma, a conduta é atípica. 

Os atos praticados pelo paciente, ainda que caracterizem tentativa, há de se aplicar o 

disposto no art. 17 do CP que define o crime impossível, pois, in casu, eles não tiveram 

eficácia para consumar os crimes do art. 355, parágrafo único, do CP. 

Concedo a ordem de habeas corpus. 

ACÓRDÃO 

Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 

Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, conceder a ordem de 

habeas corpus, nos termos do relatório, voto e notas taquigráficas constantes dos autos, 

que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 

Recife, 4 de maio de 2000 (data do julgamento). 

JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE - Relator 

RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE: Tratam os autos de habeas corpus 

impetrado em favor de Célio José de Oliveira, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da 

Constituição Federal, e nos arts. 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal 

Brasileiro, contra ato do MM. Juiz Federal da 12ª Vara da Justiça Federal deste Estado. 

O paciente foi denunciado, em 11.01.99, pelo órgão ministerial, pela prática do crime 

definido no art. 355, parágrafo único, do Código Penal, cuja peça investigatória foi 

recebida pelo MM. Juiz em 04.05.99 (fls. 258). 

O impetrante juntou aos autos documentos (fls. 07/268). 

Vieram-me os autos. 

Às fls. 270 a 271 consta despacho liminar de minha lavra, onde indefiro o pedido 

acautelatório. 

A autoridade coatora, prestando informações as fls. 276/277, menciona que os autos 

principais se encontram aguardando audiência de suspensão condicional do processo. 

O Ministério Público Federal, que oficia perante este egrégio Tribunal, opina pela 

denegação da ordem de habeas corpus (fls. 278/282). 
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É o relatório. 

VOTO 

O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE (Relator): O Ministério Público 

Federal deste Estado denunciou Célio José de Oliveira, advogado, por entender que o 

paciente praticou o crime definido no art. 355, parágrafo único, do Código Penal, que 

estabelece: 

"Art. 355. Trair, na qualidade de advogado ou procurador, o dever profissional, 

prejudicando interesse, cujo patrocínio, em juízo, lhe é confiado: 

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, e multa. 

Parágrafo único. Incorre na pena deste artigo o advogado ou procurador judicial que 

defende na mesma causa, simultânea ou sucessivamente, partes contrárias". 

Tal acusação teve por objeto, segundo a peça acusatória de fls. 09/12, o fato de ter o 

paciente, supostamente, representado os empregados despedidos da Usina São José 

S/A, perante a Junta de Conciliação e Julgamento do Município de Paulista/PE, 

peticionando e distribuindo nesse órgão especializado reclamação trabalhista contra a 

referida empresa sem outorga de poderes dos reclamantes. 

Instaurada a ação penal, o impetrante, através do presente habeas corpus, requer o 

trancamento da demanda criminal. 

A liminar foi rejeitada sob o fundamento de que habeas corpus: "não se presta para 

trancamento de ação penal em que o fato narrado pela denúncia constitui crime, em tese, 

e há indícios de sua autoria, cuja apuração enseja dilação probatória reservada à 

instrução criminal ...". (Fls. 270/271) 

De fato, este argumento liminar decorre da jurisprudência do nosso ordenamento jurídico 

processual, mas, no caso em tela, com a permissa venia, foi aquele fundamento, 

equivocadamente, utilizado na medida cautelar.  

De fato e de direito, o motivo que esboçou a rejeição da liminar foi a ausência dos 

requisitos legais para a concessão cautelar, isto é, a inexistência do fumus bonis iuris e do 

periculum in mora. 

DO MÉRITO 

O tipo penal descrito no caput do art. 355 do CP possui, segundo a doutrina, cinco 

elementos para sua configuração, quais sejam: trair o dever profissional - ser advogado 

ou procurador -, causar prejuízo de interesse - patrocínio em juizo - e, por último, a 

confiança decretada pela vítima ao agente. 
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No parágrafo único desse artigo, há uma outra modalidade do crime de patrocínio infiel, 

qual seja: "'advogado ou procurador judicial que defende na mesma causa, simultânea ou 

sucessivamente, partes contrárias". 

O sujeito passivo do delito do caput daquele artigo é, primeiramente, o Estado e, 

segundariamente, a pessoa prejudicada. E, no parágrafo único, o sujeito passivo imediato 

é o Estado e o mediato é a pessoa que sofre o prejuízo. No primeiro, o crime é material e 

se consuma com o efetivo prejuízo, sendo insuficiente a possibilidade de prejuízo, e, no 

segundo, o delito é formal, consuma-se com a prática de um ato processual indicativo do 

patrocínio infiel ou tergiversação. 

A jurisprudência com referência aos crimes em apreço é no sentido de que esses tipos 

penais não existem se não houver outorga de procuração ou a prática de qualquer ato 

processual, como também, não haverá crime se não houver efetivo prejuízo ao interesse 

da parte, no curso do processo. 

Nesse sentido: RJDTACrim 13/185, RT 452/311, RT 586/366, RT 464:373, JTACrimP 

23:400, RJTJSP 23:400, JTACrimSP 65:550 e 96:323, JTACrimSP 77:294, RJDTCRIMSP 

13:185. 

Às fls. 47 dos autos consta cópia da ata da audiência de instrução e julgamento realizada 

na JCJ de Paulista/PE, cujo teor é seguinte: 

"Ausentes os reclamantes: João Patrício da Silva; Severino Pedro Sobrinho; Bartolomeu 

Felindo Gomes e Antônio Pedro da Silva. Presentes os demais reclamantes, 

acompanhados do Bel. Célio José de Oliveira e do representante sindical. Presente a 

reclamada através de seu preposto e advogado, Bel. Celso Sales. Instalada a audiência. 

Passou a Junta a ouvir o reclamante Amaro Laurentino da Silva; que não fez nenhuma 

reclamação e nem procurou qualquer advogado para fazer a reclamação; que nada mais 

disse e nem lhe foi perguntado; os demais reclamantes, à exceção de Ezequiel Ramos da 

Luz, Genivaldo Lins Cavalcante Filho, Edvaldo José da Silva, José Correia Leite, Aluísio 

José da Silva e Carlos José dos Santos, que confirmaram que procuraram o advogado 

para formular a reclamação. Passou a Junta a ouvir, separadamente, o reclamante José 

Correia Leite, que procurou o advogado, todavia não para fazer reclamação e sim para 

receber. Tal fato também foi confirmado pelos reclamantes acima referidos. EM FACE da 

Junta ter constatado dúvidas no consentimento dos empregados, caracterizando vício, a 

Junta determina o arquivamento do presente feito, devendo ainda ser feito em ata 

separada e oficiado ao Ministério Público do Trabalho. Registrado o protesto por 

cerceamento de defesa". 
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O direito positivo consolidado classificou a audiência de instrução e julgamento na Justiça 

do Trabalho como UNA, entretanto, esta, na prática, é dividida em sessão, como: 

inaugural, instrução e julgamento. Tais atos processuais estão previstos nos arts. 843 a 

850 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

Por outro lado, as partes na Justiça Obreira comparecem às audiências 

independentemente de assistência de advogado, haja vista o Decreto-lei consolidador das 

leis trabalhistas ter consagrado o princípio do JUS POSTULANDI. 

E, por fim, o art. 847 da CLT não deixa dúvida de que a reclamação trabalhista tem início 

com a apresentação da contestação pela reclamada, quando dispõe: 

"Não havendo acordo o reclamado terá vinte minutos para aduzir sua defesa, após a 

leitura da reclamação, quando esta não for dispensada por ambas as partes". 

Diante do citado texto consolidado e da ata de instrução e julgamento (fls. 47), onde 

consta que a reclamatória foi de imediato arquivada pelo douto Juiz Presidente da JCJ do 

Município de Paulista/PE, o qual entendeu que havia vício no patrocínio dos reclamantes, 

observa-se que nenhum ato processual foi praticado naquela demanda pelo paciente. 

No tocante ao crime do caput do artigo 355 do CP, embora se venha entender que o 

paciente traiu em juízo, na qualidade de advogado, o dever profissional, entendo que os 

atos de peticionar e de distribuir a petição inicial, de natureza preparatória e não 

processual, são insuficientes para caracterizar esse tipo penal, tendo em vista a conduta 

questionada não ter sido integrada, também, com os elementos do prejuízo efetivo para 

os empregados e/ou para o Estado e falta de outorga de poderes de representação para o 

paciente. 

No que diz respeito ao tipo do parágrafo único daquele artigo, ressalvo que consta na ata 

de audiência que a empresa (reclamada) estava representada pelo advogado e preposto, 

o Bel. Celso Sales. Não praticando o paciente qualquer ato processual em defesa da 

reclamada. 

Caso seguirmos para o princípio da tentativa, mister salientar que, de acordo com os 

elementos probatórios, os atos praticados pelo paciente, de acordo com o inciso II do art. 

14 do CP ("Diz-se crime: tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por 

circunstâncias alheias à vontade do agente"), não configurariam crime tentado, pois a 

demanda trabalhista não foi instaurada. 

Entendo que, em termos de tentativa, podemos dizer que a conduta do paciente 

desenhou o crime impossível definido no art. 17 do Código Penal que dispõe: 

"Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta 
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impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime". 

Portanto, o fato típico não se formalizou, tendo em vista o nexo de causalidade entre o 

comportamento do agente e a modificação do mundo exterior (resultado) não se ter 

interligado em virtude do arquivamento da reclamatória, caracterizando-se, portanto, 

conduta atípica. 

Isto posto, entendo inexistir justa causa para o prosseguimento da ação penal e concedo 

a ordem de habeas corpus. 

É como voto. 

HABEAS CORPUS Nº 1.136-CE 

Relator: O SR. JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE 
Impetrante: DR. JOSÉ CESAR PINHEIRO LEITÃO 

Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 11ª VARA - CE 

Paciente: ANGÉLICA MATOS BIERMANN 

EMENTA: 

Processo Penal. Habeas corpus. Trancamento de ação penal. Repercussão da decisão 

administrativa na esfera criminal. Independência das instâncias. Conduta atípica. 

Constrangimento ilegal evidenciado. Ordem concedida. 

- Recurso administrativo com efeito suspensivo, versando sobre os mesmos fatos 

descritos na denúncia, não tem o condão de obstar a instauração da ação penal. 

- De acordo com o caso concreto, não deve haver disparidade de soluções entre o juízo 

administrativo e o juízo penal, face à unidade do Direito, cujas normas se harmonizam e 

se integram perante o Estado de Direito. 

- A distinção entre esfera administrativa e penal não constitui óbice para que a decisão de 

uma área dogmática repercuta em outra. 

- Demonstrado administrativamente que não houve obtenção de vantagem indevida 

perante a Previdência Social, não deve a conduta ser considerada criminosa. 

- Ordem de habeas corpus concedida. 

ACÓRDÃO 

Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 

Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, conceder a ordem de 

habeas corpus, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que 

ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
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Recife, 14 de setembro de 2000 (data do julgamento). 

JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE - Relator 

RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE: Trata-se de habeas corpus, com 

pedido de liminar, impetrado em favor de Angélica Matos Biermann, assistente social, 

aposentada, que, conforme a inicial, conta atualmente com sessenta e oito anos de idade, 

objetivando trancar ação penal, na qual é acusada da prática do crime de estelionato 

praticado contra a Previdência Social (art. 171, § 3º, do CP). 

A liminar que teve por objeto a suspensão da audiência de interrogatório da paciente, 

designada para o dia 15 de maio do ano em curso, às 14:30 hs., no Juízo da 11ª Vara 

Federal, foi deferida sob os fundamentos carreados no despacho de fls. 92 dos autos. 

O Ministério Público Federal, ao opinar pela denegação da ordem, resumiu o parecer na 

seguintes ementa: 

"EMENTA:Penal. Processo Penal. 

1. Somente se justifica o trancamento de ação penal na hipótese de a denúncia não 

preencher os requisitos descritos na lei. 

2. Fica evidente que a descrição atém-se a fato penalmente relevante, e não a fato 

atípico. 

3. Diante do que se expôs, opina o Ministério Público Federal no sentido de que seja 

indeferido o pedido mandamental". 

É o relatório. 

VOTO 

O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE (Relator): Segundo a peça inicial: 

"Omisso ........... 

A paciente foi denunciada pelo representante do Ministério Público Federal perante o 

Juízo da 11ª Vara Federal, no Ceará, nas penas do artigo 171, § 3º, do Código Penal, isso 

porque, segundo a peça acusatória, em 27 de fevereiro de 1989, quando requereu e teve 

deferida a sua aposentadoria junto ao INSS, fez uso, para justificar tempo de serviço, de 

um contrato de trabalho fictício com a empresa Casa Nossa Senhora da Paz Ação 

Franciscana, referente ao período de 12.02.85 a 30.09.88, induzindo a Previdência Social 

em erro, vindo, posteriormente, a receber o benefício até julho/96, lesando o Órgão 

Previdenciário antes dito. 

Ocorreu que a paciente, ao implementar o lapso necessário para obter o benefício da 
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aposentadoria por tempo de serviço, dirigiu-se até a Autarquia Federal - INSS, tendo, 

naquela oportunidade, sido abordada por uma pessoa que se dizia funcionário daquela 

instituição, portando crachá de identificação funcional, oferecendo-se para ajudá-la na 

antecipação do recebimento do benefício, por uma questão de desburocratização, 

supostamente implantada na referida autarquia, o que, de pronto, por se tratar a paciente 

de pessoa de boa-fé, e confiando na aparente fidelidade das informações prestadas pelo 

suposto servidor, repita-se, identificando-se através de documento funcional, deu-lhe os 

documentos solicitados, a fim de que o mesmo providenciasse o processamento de sua 

aposentadoria. 

Perfectibilizada a sua aposentadoria e estando a paciente recebendo a mesma há mais 

de sete (7) anos, foi surpreendida com a notícia do INSS de que seu benefício estava 

suspenso, por suposta fraude na documentação que deu supedâneo à concessão do 

mesmo. 

Formado o processo administrativo, produziu a paciente sua defesa, tendo sido acordado, 

por votação unânime, através da decisão que segue anexa, oriunda da 2ª Junta de 

Recursos da Previdência Social, onde foi relatar o Conselheiro Doutor Benedito Gomes 

Coutinho, que: 

'Vistos e relatados os presentes autos, em sessão realizada hoje, decidem os 

Conselheiros da 2ª JR/CRPS/CE, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, de 

acordo com o VOTO do Relator e sua fundamentação, reformulando o voto do Acórdão 

de nº 2759/96, de 06.09.96, deste Colegiado, de fls. 15. 

Fortaleza-CE, 19/11/99. Francisco Airton de Pinto - Presidente da 02 JR - Segunda Junta 

de Recursos'. 

No entanto, ao elaborar a delatória criminal, com base nos fatos acima narrados, fê-la a 

douta Procuradoria Regional da República, em 11 de fevereiro de 1999, tendo sido a 

mesma protocolada na Justiça Federal, em 18 de fevereiro do mesmo ano, conforme 

consta da chancela mecânica aposta no frontispício da exordial criminal promovida contra 

a paciente, conforme cópia em anexo. 

Conclui-se, assim, que, na espécie, ocorreu precipitação no ajuizamento da referida ação 

criminal, vez que se encontrava a paciente ainda exercendo o seu direito de defesa no 

processo administrativo, com recurso ajuizado para a 2ª Junta Recursal da Previdência 

Social, cuja decisão provedora lhe foi favorável, nos termos da ementa acima transcrita, 

lavrada cerca de sete (7) meses após o oferecimento da denúncia, quando ainda gozava 

a paciente do devido processo legal, na via administrativa. 
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Ora, são do voto do ilustríssimo Conselheiro Benedito Gomes Coutinho, acolhido 

indiscrepantemente, os exertos, in verbis: 

'Considerando que este relator, tendo em vista a apresentação de fls. 53 a 119, trazendo 

assim novos elementos ensejadores de mudança decisória, vem, com a devida vênia dos 

demais Conselheiros, reformular o acórdão número 2759/96, de 06.09.96, deste 

Colegiado, de fls. 15. 

O referido benefício foi cessado em virtude de que foi constatado que a recorrente não 

manteve vínculo empregatício com a entidade empregadora "Casa Nossa Senhora da 

Paz Ação São Franciscana" , durante o período de 12.02.85 a 30.04.88 e de 01.06.88 a 

30.09.88, sendo confirmado pela mesma, às fls. 10, que nunca trabalhou na devida 

entidade, que a anotação efetuada na sua carteira de trabalho foi forjada sem a sua 

anuência, e que no respectivo período a mesma contribuiu regularmente para a Instituição 

Previdenciária; 

considerando que os documentos apresentados às fls. 53 a 119 se referem a fotocópias 

de pagamento de contribuições devidamente recolhidas durante os períodos 

compreendidos entre 1984 e 1988; 

considerando que, dessa forma, a recorrente estava inscrita como segurada autônoma 

durante o respectivo período e não como segurada empregada, devendo assim ser 

desconsideradas as anotações na CTPS, referentes à "Casa Nossa Senhora da Paz Ação 

São Franciscana", devendo ser enquadrada como segurada autônoma e não empregada; 

considerando que, desta forma, a recorrente tem tempo suficiente para a manutenção do 

benefício aposentadoria por tempo de serviço, reconhecidos os períodos como segurada 

autônoma, conjuntamente com os períodos devidamente comprovados nos presentes 

autos e que não foram motivo de controvérsia do presente processo administrativo, 

conforme as exigências do artigo 54 do Dec. 611/92. 

Face ao exposto, voto no sentido de conhecer o recurso para, no mérito, dar-lhe 

provimento, reformulando o voto do acórdão de nº 2759/96, de 06.09.96, deste Colegiado, 

de fls. 15. 

Fortaleza-CE, 19.11.99, Benedito Gomes Coutinho'. (Grifos nossos). 

DO DIREITO: 

É inequívoco, pela conclusão a que chegou o processo administrativo acima transcrito, o 

constrangimento ilegal a que está submetida a paciente, denunciada em ação penal sem 

justa causa que, ao menos indiciariamente, justifique a persecução penal contra ela 

instaurada. 
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Com efeito, o tipo penal descrito na peça acusatória, punível unicamente a título de dolo, 

não se amoldou, no caso dos autos, ao fato reputado como criminoso, na medida em que 

em nenhum momento usou a paciente de ardil ou artifício para fraudar o Órgão 

Previdenciário Federal, dele não auferindo nenhuma vantagem indevida. Pelo contrário, 

ficou provado, conforme se pode inferir nesta via estreita do habeas corpus, através da 

prova pré-constituída, que a paciente já havia recolhido mensalmente todas as 

contribuições para a obtenção do benefício social previdenciário, assim o fazendo como 

autônoma, no período correspondente àquele assinalado como resultado da suposta 

fraude, o que descaracteriza, às escâncaras, o crime de estelionato imputado na 

denúncia, inviável, portanto, umavez que sequer em tese configurado, de ser apurado 

pela via de ação criminal. 

A propósito do tema, trancamento de ação penal por não configuração do delito, sequer 

em tese, e viabilidade de análise da prova pela via estreita do habeas corpus, vejamos o 

entendimento da jurisprudência pátria, in verbis: 

'Em tema de pedido de trancamento de ação por falta de justa causa, só quando a 

situação favorável ao réu se evidencia num primeiro relance e sem maior pesquisa, é que, 

sem se atingir o término da instrução, se pode, antes da sentença de mérito, encerrar o 

processo'. (STF - RHC - Rel. Leitão de Abreu - RT 538/462). 

Inexistência de crime em tese - STJ: 

'Trancamento de ação penal. Falta de justa causa. Evidenciada a atipicidade de conduta, 

impende reconhecer a falta de justa causa à persecução criminal'. (RJTJ 27/118). 

STJ: 'Trancamento da ação penal. Sua viabilidade, desde a verificação de incontroversa 

prova da atipicidade do fato, a tratar-se de vantagem devida, se bem que irregularmente 

contabilizada'. (JSTJ 48/309-10). No mesmo sentido, TJMG: RT 695/348-9. 

'Atingindo o ajuizamento de ação penal não só o status libertatis do acusado como 

também seu status dignitatis, com pesados gravames, é indispensável ao aforamento de 

denúncia não só a existência de crime em tese como também encontrar-se a peça 

vestibular autorizada pela presença de algum elemento de convicção que lhe sirva de 

arrimo. Impõe-se a solução, porque o entendimento contrário implicaria em permitir-se a 

sujeição de qualquer cidadão a caprichos ou extravagâncias do agente ministerial'. 

(TACRIM-SP-HC-Rel. Camargo Sampaio JUTACRIM - SP 27/311. 

'RHC. Ação penal. Trancamento. Justa causa. Estupro. 

1. Não se mostra viável, em sede de habeas corpus, por reclamar profunda investigação 

probatória, dado os termos da peça de acusação, ancorada em inquérito policial, o 
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trancamento de ação penal, remetendo-se para a instrução criminal a apuração da 

participação ou não do acusado.  

2. A justa causa, apta a impor o trancamento da ação penal, é aquela perceptível ictu 

oculi, onde a ilegalidade é patente e evidenciada pela simples enunciação dos fatos a 

demonstrar ausência de qualquer elemento indiciário que dê base à acusação'. 

(RHC 7805/PA; Recurso ordinário em Habeas Corpus 1998/0056161-7, Min. Fernando 

Gonçalves, Sexta Turma, DJ 26.10.1998). 

'RHC - Processual Penal - Ação penal - Trancamento - Prova - O trancamento da ação 

penal pressupõe falta de justa causa para o processo: ocorre quando o fato descrito na 

denúncia não configurar, em tese, infração penal, restar evidenciada falta de legitimidade 

ativa ou passiva, incidente causa de extinção da punibilidade, ou inexistir indícios de 

suporte fático. Não se confunde com a comprovação do fato imputado, o que ocorre no 

plano da experiência, satisfeitas as exigências normativas. O habeas corpus considera 

fato, todavia, insuscetível de realização probatória'. (RHC 2845/RS; Recurso Ordinário em 

Habeas Corpus 1993/0017585-8, Min. Luiz Vicente Cernicchiaro, Sexta Turma, DJ 

08/11/1993). 

Omisso... 

Omisso... 

Perfilhando o tema, José Cretella Júnior, em sua obra A Prática do Processo 

Administrativo, Ed. RT, 1998, pp. 120/121, ao observar, com notável sensibilidade para a 

realidade prática e os anseios humanitários atenuantes do rigor formal que define o 

princípio da interdependência das instâncias administrativa e penal, obtempera o 

seguinte, ipsis litteris: 

'A comunicabilidade de instâncias ou interdependência dos juízos administrativo e penal é 

da mais alta importância, de-vendo, entretanto, entender-se em seus justos termos.  

Não deve tal interdependência ocorrer sempre, como também a teoria da independência 

das jurisdições será compreendida nos casos particulares em que se verifica. 

O pronunciamento de autoridade do Estado, quer do Poder Executivo, quer do Poder 

Judiciário, deveria ser, de preferência, uniforme, para que a diversidade de decisões não 

concorresse para o desprestígio de um dos Poderes e, em última análise, do próprio 

Estado. Deve haver entre as instâncias entendimento que permita alcançar a verdadeira 

justiça, o que nem sempre acontece quando se defende uma autonomia absoluta que só 

prevalece quando mal compreendida a independência das jurisdições. 

... Realmente, se o juízo administrativo decide uma coisa e o juízo penal decide outra, em 
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matéria de crime, tal disparidade de soluções concorre para desacreditar um dos 

julgadores'. 

Omisso ...". 

O ponto nodal do habeas corpus consiste em saber se há ou não justa causa para o 

prosseguimento da ação penal a que responde a paciente. 

Os Tribunais Superiores vêm entendendo que existindo recurso com efeito suspensivo na 

esfera administrativa, versando sobre os mesmos fatos descritos na denúncia, aquele não 

tem o condão de obstar a instauração da ação penal, ante a independência das instâncias 

administrativa e penal. 

Porém, embora haja independência, distinção entre as referidas instâncias, elas 

interligam-se. Tanto é, assim, que a absolvição, no processo criminal, com fundamento na 

negativa do fato, ou da autoria, de modo absoluto, repercute na área administrativa. É o 

chamado resíduo administrativo interpretado pelo Supremo Tribunal Federal quando 

sumulou o seguinte entendimento, in verbis: 

"Súmula 18 - Pela falta residual, não compreendida na absolvição pelo juízo criminal, é 

admissível a punição administrativa do servidor público". 

O Direito é uno;  jamais haverá contradição lógica entre suas normas, mas harmonia e 

integração entre elas. Sendo aquele enunciado o corolário da natureza do Direito, ou seja, 

unidade, sistema. 

Portanto, lançando essas considerações ao caso de que agora se cuida, cumpre registrar 

que os fatos sub judice não contrastam, não se opõem à referida unidade do Direito, 

porque a licitude é una. 

Embora a esfera administrativa seja distinta da jurisdição penal e suas sanções sejam 

autônomas, os fatos por si só carreados na denúncia não constituem condição primordial 

para prosseguimento da ação penal nem tampouco procedibilidade ou pressuposto de 

punibilidade. Poderá, dado o Direito ser unidade, eventualmente, a decisão em uma área 

dogmática repercutir em outra. 

Urge, no entanto, ressaltar que, embora exista aquela diferença, não podemos deixar de 

proclamar que, declarado administrativamente inexistência do ilícito, data venia, a 

instrução criminal não pode prosseguir com esteio no mesmo fato, porque afrontaria a 

unidade do Direito, dando ensejo ao Estado em determinado momento enunciar licitude e 

a seguir reconhecer a criminalidade da mesma conduta. 

Os fatos alegados na inicial e os documentos a ela acostados não precisam aguardar 

uma instrução criminal para chegar-se à conclusão da licitude da conduta da paciente, eis 
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que é ela perceptível, incontestável, quando observamos atentamente os termos da 

fundamentação do acórdão administrativo de fls. 11/13 dos autos, transcritos acima. 

Por outro lado, o crime fim - estelionato -, oriundo do crime meio - falsidade ideológica (a 

falsa anotação na CTPS da paciente aposta por terceiro), deve ser considerado crime 

inexistente, com base, também, no aresto citado por Julio Fabbrini Mirabete no Código 

Penal Interpretado, ed. 1999, Editora Atlas, p. 1613, in verbis: 

Falsidade inócua: inexistência de crime - STJ:  

"Incensurável se apresenta a sentença que absolveu os réus com fulcro no art. 386, III, do 

Código de Processo Penal, por não considerar tipificado, na espécie, o crime de falsidade 

ideológica que lhes foi atribuído na denúncia, ao fundamento de que, 'em se tratando de 

delito de falsidade ideológica, sem antijuridicidade, sem vontade de delinqüir, inexiste 

crime. A alteração da verdade, que só ao acusado diz respeito e só a ele pode prejudicar 

ou prejudica, não prejudicando e não podendo prejudicar a mais ninguém, não pode 

caracterizar o delito em apreço' ". (JSTJ 36/610). 

Logo, mesmo que a acusatória revele estarem presentes os requisitos legais da ação 

penal, nos presentes autos está inequivocamente demonstrada a inexistência de justa 

causa para a persecução criminal, passível de seu trancamento pela via eleita. 

Isto posto, conheço da ação e concedo a ordem de habeas corpus. 

É como voto. 

HABEAS CORPUS Nº 1.153-CE 

Relator: O SR. JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE 
Impetrante: DR. IGNACIO DE ARAGÃO 

Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 10ª VARA - CE 

Paciente: ARTUR CESAR PINHEIRO SILVA  

EMENTA: 

Penal. Processo Penal. Habeas corpus. Crime de peculato. Art. 312 do CP. Investigação 

criminal presidida pelo Ministério Público. Lei Complementar 75/93. Resolução nº 038/98. 

Constitucionalidade. Princípios do contraditório e ampla defesa inexigíveis no inquérito 

policial. Procedimento administrativo de natureza informativa. Inexistência da figura 

constitucional do acusado. Denúncia recebida não pode mais ser rejeitada. Justa causa. 

Tipicidade dos fatos. Indícios de autoria e materialidade delitiva. Denegação da ordem.  

- A competência da Polícia Judiciária para colheita de provas para instauração de ação 

penal, bem como para presidir o procedimento administrativo, não exclui a competência 
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de outra autoridade administrativa a quem por lei seja cometida a mesma função. 

- A Lei Complementar nº 75/93, em seu art. 8º e incisos, especifica as atribuições do 

Ministério Público para o exercício de suas funções constitucionais nas investigações 

criminais por ele presididas. 

- A Resolução nº 038, de 13 de março de 1998, que "Regulamenta o exercício da 

titularidade plena da ação penal pública", foi considerada constitucional pelo Supremo 

Tribunal Federal quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2000-

5. 

- Os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa não são exigidos no 

inquérito policial e na investigação criminal presidida pelo Ministério Público, por se tratar 

de procedimento administrativo de natureza inquisitória e informativa, formador da opinio 

delicti do titular da ação penal, não constituindo desobediência aos direitos e garantias 

fundamentais do indiciado, sob pena de responderem criminalmente aquelas autoridades 

que as desrespeitem. 

- Exceção a essa regra encontramos no inquérito judicial para a apuração de crimes 

falimentares e o instaurado a pedido do Ministro da Justiça, visando à expulsão de 

estrangeiro (Lei nº 6.815/1980), que exigem a observância dos princípios do contraditório 

e da ampla defesa. 

- Preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP e sendo as provas obtidas de acordo com 

os preceitos legais, não há que se declarar a nulidade da denúncia e, conseqüentemente, 

da ação penal. 

- ln casu, incabível o trancamento da ação penal em sede de habeas corpus, sob o 

argumento de falta de justa causa, quando os fatos narrados trazem indícios de autoria e 

materialidade delitiva, na qual não se evidencia de imediato a atipicidade da conduta do 

paciente.  

- Instaurada a ação penal com o recebimento da denúncia não pode esta ser mais 

rejeitada. 

- Ordem de habeas corpus denegada. 

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 a ordem de 

habeas corpus, nos termos do relatório, voto e notas taquigráficas constantes dos autos, 

que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
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Recife, 17 de agosto de 2000 (data do julgamento). 

JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE - Relator 

RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE: Tratam os autos de habeas corpus, 

com pedido de liminar, impetrado em favor de Artur Cesar Pinheiro Silva, com fulcro no 

art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e nos arts. 43, incisos I e III, 647 e 648, 

incisos I e VI, do Código de Processo Penal Brasileiro, contra ato do MM. Juiz Federal da 

10ª Vara da Justiça Federal no Estado do Ceará. 

O presente writ tem por escopo trancar a Ação Criminal nº 97.22162-8, proposta pelo 

Ministério Público Federal do Estado do Ceará, que, com base na investigação criminal 

por ele presidida, ofereceu denúncia contra Artur Cesar Pinheiro Silva (paciente) e outros, 

imputando-lhes a prática do ilícito penal definido no art. 312 do Código Penal, tendo em 

vista as condutas dos mesmos enquadrarem-se no disposto nos arts. 90 e 92 da Lei nº 

8.666/93. 

O paciente e outros foram denunciados pela prática do crime previsto no art. 312, § 1º, do 

Código Penal (peculato), haja vista suas condutas enquadrarem-se nas disposições dos 

arts. 90 e 92 da Lei nº 8.666/93 (fls. 16/22 e 36/43). 

Juntando aos autos documentos de fls.16/82, o impetrante argumenta, em síntese, o 

seguinte: 

"- O Órgão Ministerial daquele Estado extraprolou suas atribuições constitucionais ao 

presidir investigação criminal, função exclusiva da Polícia Federal ou Estadual, 

contrariando o texto constitucional, principalmente os princípios do contraditório e da 

ampla defesa, determinados pela Carta Política vigente. 

- Que a peça acusatória é nula, por ter sido instruída com provas ilícitas, isto é, com a 

investigação criminal particular. 

- A ação penal, ora impugnada, carece de justa causa, em virtude de a denúncia ter sido 

instruída com elementos probatórios obtidos por meios ilícitos, sendo nula de pleno 

direito. 

- A denúncia (fls. 16/22) recebida às fls. 32, que, posteriormente, teve seus efeitos 

suspensos, com o fim de intimar os acusados para apresentarem defesa prévia (33), é, 

ainda, também, passível de nulidade, em vista de o competente mandado de intimação 

omitir o nome do paciente, excluindo dessa forma o mesmo da ação penal. 

- Por outro lado, considerou o impetrante a cota ministerial de fls. 36 uma nova denúncia e 
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o ato de seu recebimento pelo Juiz a quo excluiu o nome do paciente, fazendo constar 

apenas os nomes dos outros dois acusados (Eduardo Henrique Correa de Paula e 

Hildeberto Santos Araújo), entendendo, por conseguinte, o autor que o Magistrado não 

instaurou a ação contra o paciente, ficando, dessa forma, sem efeito o primeiro ato 

jurídico que recebeu a petição inicial da demanda em apreço. 

- E, no mérito, alega o autor que a prova obtida foi deformada e adulterada, posto que: 

a) - O contrato nº 01/95, mencionado na denúncia como sendo de R$ 35.000,00 (trinta e 

cinco mil reais), pelo qual foi paga quantia superior, impressionando vivamente o 

denunciante, era, na realidade, um 'contrato estimativo' para todo o ano de 1995 e que se 

expressou (fls. 654/8), afinal, pelo produto real das revisões e consertos feitos no avião. 

Aliás, os contratos da SUDENE, para revisão de seus aviões, conforme se vê dos autos, 

são todos 'estimativos'; 

b) o contrato 04/96, de fls. 739, do valor de R$ 412.000,00 (quatrocentos e doze mil 

reais), para revisões e consertos no ano de 1996, resultou em pagamento apenas de R$ 

73.825,00 (setenta e três mil, oitocentos e vinte e cinco reais) (fls. 1252), o que não foi 

registrado na denúncia; e 

c) quanto às peças no valor de R$ 53.930,00 (cinqüenta e três mil novecentos e trinta 

reais), que a denúncia declara não terem sido aplicadas e por isso denunciou os 

acusados como incursos no art. 312 do CP, o SERAC do Ministério da Aeronáutica (fls. 

1554) e o Tribunal de Contas da União (fls. 1586, item 144) certificam que as peças foram 

colocadas no avião e assim não houve nenhuma hipótese de peculato; 

- que, como se demonstrou, o ilustre Procurador denunciante procedeu com ilegalidade, 

abuso de poder e uso de prova ilícita e deturpada". 

Vieram-me os autos. 

A liminar foi indeferida em vista da ausência da aparência do bom direito (fls. 84/86), 

conforme precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça. 

A autoridade coatora prestou informações esclarecendo que não tem nada a acrescentar 

ao despacho de recebimento da denúncia (fls. 1507) e que o processo se encontra na 

fase de instrução, juntando aos autos documentos de fls. 90/141. 

O Ministério Público Federal, que oficia perante este egrégio Tribunal, opinou pela 

denegação da ordem de habeas corpus, sob o seguinte fundamento: havendo vício de 

nulidade na ação penal este não pode ser declarado em sede de habeas corpus; não se 

pode negar poderes de investigação criminal ao Ministério Público em virtude de se 

encontrarem em vigor os arts. 7º e 8º da Lei Complementar 75/93 (fls. 278/282); a 
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denúncia e seu aditamento não comportam duas denúncias; e a peça acusatória 

preenche os requisitos legais. 

É o relatório. 

VOTO 

O SENHOR JUIZ UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE (Relator): Primeiramente, ressalto 

que a função de polícia judiciária é proceder à colheita de elementos de prova da 

ocorrência de um crime, com o escopo de se instaurar competente ação penal contra os 

autores do fato delituoso. 

Todavia, à luz do estabelecido no parágrafo único do art. 4º do Código de Processo 

Penal, investigação policial é apenas uma das formas de colheita de provas para a 

instauração da demanda criminal e a competência da polícia para presidir esse 

procedimento administrativo não excluirá a de outra autoridade administrativa, a quem por 

lei seja cometida a mesma função. 

O dispositivo supra é claro ao dizer: "a quem por lei seja cometida a mesma função". E 

essa legalidade em favor do Ministério Público da União encontramos na Lei 

Complementar nº 75/93, em seu art. 8º e incisos, que especifica as atribuições dessa 

instituição, quais sejam: 

"O Ministério Público da União, para o exercício de suas atribuições, poderá 'realizar 

inspeções e diligências investigatórias, podendo notificar testemunhas e requisitar sua 

condução coercitiva, no caso de ausência injustificada, requisitar informações, exames, 

perícias e documentos de autoridades da administração pública direta ou indireta, 

requisitar informações e documentos a entidades privadas, ter livre acesso a qualquer 

local público ou privado, respeitadas as normas constitucionais pertinentes à 

inviolabilidade do domicílio, expedir notificações e intimações necessárias aos 

procedimentos e inquéritos que instaurar, requisitar o auxílio da força policial, ter acesso 

incondicional a qualquer banco de dados de caráter público ou relativo a serviço de 

relevância pública'". 

O ilustre Promotor de Justiça do Distrito Federal, Leonardo Azeredo Bandarra, sobre a 

constitucionalidade ou não da investigação criminal particular presidida pelo Órgão 

Ministerial, expressou-se nos seguintes termos: 

"O Ministério Público é a instituição eleita pela Carta, pelo Direito Internacional e pelo 

Direito Comparado como responsável pela defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, CF). Querer 
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colocar as iniciativas investigatórias do MP como ato de violência, de autoritarismo e de 

"exceção" é negar vigência à Constituição, é argumentar contra algo definido pelos 

representantes do povo reunidos em legítima Assembléia Constituinte, é afirmar o 

absurdo: que o órgão encarregado de defender a ordem jurídica e o regime democrático, 

no exercício de suas legais atribuições, é autoritário". (Investigação pelo Ministério Público 

- extraído do site do jornal Correio Braziliense). 

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade 1571 (onde se impugnou o art. 83 da Lei nº 9.430/96, que veda às 

autoridades fiscais o encaminhamento imediato ao Ministério Público de notícias do 

cometimento de crimes fiscais), realizado em 20.03.97 e publicado no Diário da Justiça de 

25.09.98, reconheceu a possibilidade de o Ministério Público oferecer desde logo a 

denúncia, com base nos elementos informativos de que dispuser, inclusive naqueles 

coletados nos procedimentos administrativos de sua competência. 

Afora os entendimentos citados, importa consignar a decisão da Corte Maior na ADIN 

2000-5, figurando como requerente o Partido Social Liberal - PSL e como requerido o 

Conselho Superior do Ministério Público Federal, cujo Relator foi o eminente Ministro 

Nelson Jobim, que, em seu julgamento, considerou prejudicada a liminar pleiteada e, no 

mérito, negou seguimento a essa ação para considerar constitucional a Resolução nº 038, 

de 13 de março de 1998, que "Regulamenta o exercício da titularidade plena da ação 

penal pública", que dispõe o seguinte: 

"Art. 1º - A titularidade plena do exercício da ação penal pública autoriza o membro do 

Ministério Público a realizar pessoalmente, ou em equipe, procedimento investigatório 

próprio, com inquirições pessoais de investigados e testemunhas; requisições de 

documentos e perícias; bem como acompanhar pessoalmente, ou em equipe, inquéritos e 

investigações policiais preliminares instaurados no âmbito da Polícia Federal, nos termos 

da Resolução nº 032, deste Conselho Superior. 

Art. 2º - A composição de equipe criminal para o exame de casos determinados respeitará 

sempre o princípio do Promotor Natural, vale dizer, na equipe há de constar, 

necessariamente, o membro do Ministério Público para quem os autos de investigação 

policial têm distribuição natural. 

Art. 3º - No caso da iniciativa investigatória acontecer no âmbito do Ministério Público 

Federal, nele desenvolver-se e cumprir-se, também respeitar-se-á o princípio do Promotor 

Natural, reconhecido no membro da Instituição que formalizou o ato da instauração das 

investigações. 
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Art. 4º - Nos procedimentos investigatórios realizados no âmbito do Ministério Público 

Federal serão observados os preceitos do artigo 8º e incisos da Lei Complementar nº 

07/93. 

Art. 6º - Nos casos de prorrogação das diligências, solicitada pela autoridade policial, nos 

autos do respectivo inquérito, o membro do Ministério Público deverá pronunciar-se 

motivadamente sobre seu deferimento, ou não, 'e, na opção positiva, indicar o prazo 

máximo à complementação solicitada'. 

Art. 7º - Nas Procuradorias da República nas Capitais, e nos Municípios, serão criadas 

estruturas administrativas que, atendidas as necessidades de cada unidade, destinar-se-

ão à execução e ao apoio desta função investigatória do Ministério Público Federal 

inerente ao exercício da titularidade plena da Ação Penal Pública". 

Os julgados citados deixam célebre a constitucionalidade da investigação criminal 

presidida pelo Ministério Público Federal e, ao mesmo tempo, demonstra a licitude das 

provas carreadas nesse procedimento que instruíram a denúncia impugnada, não se 

encontrando o referido procedimento eivado de ilegalidade. 

Tal conclusão harmoniza-se com entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de 

Justiça, como se vê da ementa constante no despacho liminar de fls. 55 dos presentes 

autos. 

No que diz respeito à alegação de que a investigação criminal particular não respeitou os 

princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é de se indagar que esses 

não estão segurados no inquérito policial, por ser este procedimento administrativo de 

natureza inquisitória e informativa, formador da opinio delicti do titular da ação penal. 

Portanto, é regra a ausência do contraditório e da ampla defesa no inquérito policial, 

assim como na investigação criminal presidida pelo Ministério Público, pois, nestes, está 

ausente a figura constitucional do "acusado", existindo apenas duas exceções a esta 

regra, ou seja, inquéritos em que são admitidos o contraditório e ampla defesa. São elas: 

o inquérito judicial para a apuração de crimes falimentares e o inquérito instaurado pela 

Polícia Federal, a pedido do Ministro da Justiça, visando à expulsão de estrangeiro (Lei nº 

6.815/1980). 

É pertinente lembrar que a ausência do contraditório e da ampla defesa no inquérito 

policial não implica em desobediência aos direitos e garantias fundamentais do indiciado, 

sob pena de responderem criminalmente aquelas autoridades que as desrespeitam. 

Por outro lado, essas alegações, o impetrante requer a decretação de nulidade da 

denúncia, haja vista o paciente não ter sido intimado para apresentar defesa prévia; 
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 sustenta, também que a peça acusatória inexiste com referência à pessoa desse 

acusado, pois, no despacho de recebimento do aditamento da denúncia, o qual foi 

apresentado através de cota ministerial (fls. 36/43), foi omitido pelo Magistrado o nome do 

paciente. 

Ora, o paciente, quando apresentou sua defesa prévia (fls.106/121), sanou o vício 

processual alegado, transformando a omissão de seu nome no respectivo mandado de 

intimação apenas numa falha da Secretaria da Seção Judiciária no Estado do Ceará. 

Quanto ao segundo despacho que recebeu o aditamento da acusação, a exclusão do 

nome do paciente, nesse ato, não causa nenhum prejuízo para instauração da ação penal 

contra o paciente, pois a jurisprudência dominante é no sentido de que a denúncia, depois 

de recebida, não poderá mais ser rejeitada, exceto nos casos previstos no art. 43 do CPP. 

Ademais, observo que a denúncia preenche os requisitos do art. 41, não apresenta os 

requisitos elencados no art. 43 para ser rejeitada e os documentos acostados aos autos 

não trazem nenhum dos requisitos previstos no art. 564 (todos do CPP) para declarar-se 

a nulidade da peça acusatória. E, caso contrário, é célebre que em sede de habeas 

corpus não se pode declarar nulidade de ação penal. 

Por fim, o impetrante faz referência à deformação e adulteração da prova obtida. 

Numa análise adstrita aos fatos narrados na denúncia e na fundamentação da presente 

ação, concluo que, in casu, há de se corroborar com o entendimento de que o requisito - 

FALTA DE JUSTA CAUSA - para fins de trancamento de ação penal só pode ser acolhido 

quando de imediato se evidencia a atipicidade do fato, a ausência de indícios de autoria e 

materialidade delitiva, o que não ocorre no caso em apreço. 

Os fatos que provocaram a investigação criminal presidida pelo Ministério Público Federal 

têm caráter lícito, são elementos probatórios obtidos por meios legais, e exigem dilação 

probatória a ser procedida na instrução criminal para a apuração da verdade real. 

E a verdade real só há de ser conseguida adentrando-se no mérito da conduta do 

paciente, momento em que se esclarecerá a verdadeira vontade e previsibilidade do 

paciente perante os fatos possivelmente delituosos. Pois, é com esses dois elementos - 

vontade e previsibilidade -, que se constituirão dois conceitos jurídico-penais importantes: 

o dolo (vontade) e a culpa em sentido estrito (previsibilidade), e estes ficaram cristalinos 

no julgamento final da demanda criminal que agora se pretende trancar. 

Isto posto, denego a ordem de habeas corpus. 

É como voto. 

HABEAS CORPUS Nº 1.167-PE 
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Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Impetrante: DR. ADEMAR RIGUEIRA NETO  

Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 5ª VARA - PE 

Pacientes: JOSÉ DE ANCHIETA DOS SANTOS, DARCI MATIAS DE CARVALHO, MARIA DE 

FÁTIMA ALVES MACHADO, ASSUERO FRANCISCO ROLIM, JOSÉ NIVALDO TELES E 

GERÔNIMO JUVÊNCIO DA SILVA 

EMENTA: 

Habeas corpus. Trancamento de ação penal. Diversos acusados. Promotor natural. 

Súmula 234 do STJ. 

- Na esteira da Súmula 234, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça 

mostra-se firme no entendimento de que a invocação do princípio do promotor natural não 

obsta a que o órgão do Ministério Público desenvolva investigações e se empenhe na 

colheita de elementos suficientes para posterior oferecimento da denúncia. 

- A realização de interrogatório é precedida de diversos procedimentos. Sua suspensão 

deve ocorrer apenas excepcionalmente, inclusive porque não implica o ato processual em 

qualquer ameaça à liberdade de locomoção. Em conseqüência, se o remédio heróico vier 

a ser acolhido pela Turma, determinando-se o trancamento da ação penal, não terá 

ocorrido qualquer prejuízo de monta para os pacientes. Ao contrário, na hipótese de 

denegação, a suspensão acarretaria sensíveis danos ao andamento da ação penal, tendo 

em vista o número de réus envolvidos e a sempre sobrecarregada pauta do Judiciário 

Federal.  

- Ordem denegada. 

ACÓRDÃO 

Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 

unanimidade, denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do relatório, voto e notas 

taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 

julgado. 

Recife, 17 de agosto de 2000 (data do julgamento). 

JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 

RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor dos 

pacientes suso nomeados contra ato imputado ao MM. Juiz Federal Substituto da 5ª Vara 
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da Seção Judiciária do Estado de Pernambuco, com vistas ao trancamento de ação penal 

manejada contra eles. 

Pede a concessão de medida liminar para a suspensão do interrogatório dos réus, 

marcado para próximo dia 3 do mês em curso, ao argumento de que o princípio da 

verdade real impõe não só ao juiz, mas também ao Ministério Público, a indispensável 

imparcialidade. No caso, continua, o próprio subscritor da denúncia, o Procurador Paulo 

Fontes, como interessado, ao tomar conhecimento informal dos fatos, investiga, de forma 

subjetiva e se interessa pelo desfecho do processo. 

Refuta a invocação da Súmula 234, do egrégio Superior Tribunal de Justiça, alegando 

não ter havido qualquer critério abstrato e predeterminado para determinar a participação 

do representante do Ministério Público naquela apuração. 

Indeferi a liminar. 

Prestadas as informações (fls. 48/49), o Parquet Federal opinou pela denegação da 

ordem de habeas corpus em parecer de fls. 51 usque 53. 

Em mesa para julgamento. 

É o relatório. 

VOTO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Ademar Rigueira Neto impetrou o presente 

habeas corpus em favor dos pacientes José de Anchieta dos Santos, Darci Matias de 

Carvalho, Maria de Fátima Alves Machado, Assuero Francisco Rolim, José Nivaldo Teles 

e Gerônimo Juvêncio da Silva, pleiteando o trancamento da ação penal, para apuração de 

possíveis ilícitos praticados contra a Administração Pública. 

Deneguei a concessão da medida acautelatória, vez que a mesma depende da presença 

dos requisitos da plausibilidade do direito e do perigo da demora. Em princípio, não 

vislumbrei a presença do primeiro deles. Na esteira da Súmula 234, a jurisprudência do 

colendo Superior Tribunal de Justiça mostra-se firme no entendimento de que a invocação 

do princípio do promotor natural não obsta a que o órgão do Ministério Público desenvolva 

investigações e se empenhe na colheita de elementos suficientes para posterior 

oferecimento da denúncia. 

Nesse sentido, vale a transcrição dos seguintes precedentes: 

"Penal. Processual. Princípio do promotor natural. Violação. Designação do Procurador-

Geral de Justiça. Habeas corpus. 

1. O princípio do promotor natural somente tem validade para evitar a figura do acusador 
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de exceção, nomeado mediante manipulações casuísticas e em desacordo com os 

critérios legais pertinentes. 

Não viola o princípio do promotor natural a designação regular de membro do Ministério 

Público para oferecer denúncia contra Prefeito Municipal. 

Habeas corpus conhecido; pedido indeferido".  

(STJ, 5ª Turma, HC 11045/SC, Relator Min. Edson Vidigal, DJ 05.06.2000, data da 

decisão 04.05.2000). 

"Processual Penal. Denúncia. Inépcia. Imputação genérica. Art. 41 do CPP. Prisão 

preventiva. Nulidade do decreto. Inocorrência. Tópicos não apreciados.  

- Havendo descrição suficiente dos fatos, e configurando estes, crime em tese, nos 

termos do art. 41 do CPP, não se pode ter por genérica a denúncia.  

- A participação de membro do Parquet na busca de dados para o oferecimento da 

denúncia não enseja, per si, impedimento ou suspeição para o oferecimento da denúncia. 

- Inocorrência de nulidade no decreto prisional em virtude da transcrição de escuta 

telefônica não ter sido realizada por perito oficial, tendo em vista o caráter indiciário 

conferido à transcrição e o fato de que há outros elementos a justificar a prisão 

preventiva.  

- A impossibilidade de se realizar, em sede de habeas corpus, minucioso cotejo do 

material probatório impede a apreciação da nulidade da prisão preventiva. 

- Não se conhece de parte do writ acerca de tópicos que não foram apreciados no e. 

Tribunal local. 

- Habeas corpus parcialmente conhecido e, aí, indeferido".  

(STJ, 5ª Turma, HC 9023/SC, decisão 08.06.1999). 

"Recurso em habeas corpus. Inépcia da denúncia. Vários acusados. Crimes diversos. 

Individualização. Laudo pericial assinado por um só perito. Impedimento de promotor de 

justiça que participou de diligências. Inexistência. 

- A natureza do crime e de suas circunstâncias nem sempre permitem particularizar a 

participação dos acusados; nesse caso, não é inepta a denúncia se permite o exercício da 

ampla defesa.  

- A exigência de um número mínimo de assinaturas de dois peritos no laudo apenas é 

aplicável à hipótese de a perícia ser elaborada por peritos leigos.  

- A intervenção do Ministério Público em inquérito policial com o propósito de apurar os 

fatos ou obter provas que os elucidem constitui regular exercício da função de custos 

legis, que não o impede de oferecer denúncia, a posteriori, sobre os fatos apurados. 
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Recurso conhecido e desprovido". 

(STJ, 5ª Turma, RHC 6815/PR, DJ 17.08.1998, Relator Min. José Arnaldo da Fonseca.) 

Assinala-se, entretanto, que a realização de interrogatório é precedida de diversos 

procedimentos. Sua suspensão deve ocorrer apenas excepcionalmente, inclusive porque 

não implica o ato processual em qualquer ameaça à liberdade de locomoção. Em 

conseqüência, se o remédio heróico vier a ser acolhido pela Turma, determinando-se o 

trancamento da ação penal, não terá ocorrido qualquer prejuízo de monta para os 

pacientes. Ao contrário, na hipótese de denegação, a suspensão acarretaria sensíveis 

danos ao andamento da ação penal, tendo em vista o número de réus envolvidos e a 

sempre sobrecarregada pauta do Judiciário Federal. 

O Parquet Federal, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador da República, Dr. Miércio 

Oscar Uchôa Cavalcanti Filho, opinou pela denegação da ordem pleiteada, nos seguintes 

termos: 

"Pretende o impetrante trancar ação penal sob a alegação de que o processo instaurado 

contra os pacientes seria manifestamente nulo, tendo em vista a suposta quebra da 

imparcialidade do membro do Ministério Público Federal que apresentou a denúncia. 

Circunscreve a matéria sub judice à garantia do Promotor Natural, à semelhança do Juiz 

Natural. 

Tal garantia decorre da independência funcional inerente à instituição do Ministério 

Público. 

É segurança que toda pessoa deve ter, quando é parte em determinado processo, no qual 

o Parquet esteja presente, atuando com atribuição legal. 

Esse direito possui sede constitucional, tendo por destinatário mais a sociedade e menos 

o Promotor, no sentido de que ninguém (autoridade ou poder) poderá arbitrariamente 

escolher o acusador específico para a causa, devendo este agir com liberdade, sem 

qualquer interferência de terceiros, ou movido por razões pessoais. 

Por isso, a Carta Magna assegura que 'é princípio institucional' do Ministério Público a 

independência funcional (art. 127, § 1º). 

A colheita de prova ou de indícios é ínsita do procedimento investigatório, que interessa e 

subsidia a atuação do Promotor Público, ao qual, no seu mister, é dado, mais do que o 

direito, o dever de coligir informações, colhendo provas, tomando declarações, 

determinando diligências investigativas outras, inclusive no âmbito policial, com o fito de 

firmar sua convicção acerca da ocorrência, ou não, de infrações administrativas, cíveis 

e/ou penais. 
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O esteio do Promotor Natural é, portanto, a independência funcional, significando dizer 

que o Parquet não somente deve estar livre de pressões externas, como também 

inteiramente desinteressado no seu eu, na sua subjetividade, na sua personalidade, com 

total imparcialidade relativamente aos investigados/acusados. 

Sob o aspecto subjetivo, do não-interesse pessoal do acusador, penso que a sua atuação 

há de ter por motivação, exclusivamente, o cumprimento da lei, de modo a não agir 

impulsionado pelo desejo pessoal no resultado final do seu trabalho. 

É nisto que reside, creio, o respeito completo ao princípio institucional da independência 

funcional, que assegura à sociedade, como um todo, e à pessoa em particular, a garantia 

do Promotor Natural, como manda a Constituição. 

Se ele é parte na ação penal, como de fato é, essa parcialidade há de resultar de uma 

convicção firmada livremente, sem pressões externas e totalmente desvinculada de seu 

interesse como cidadão, que se encontra no exercício de um munus público. 

No caso vertente, não se provou, nos autos, tenha o ilustre Procurador da República, 

também subscritor da peça acusatória, atuado por pressões externas ou por razões de 

interesse pessoal no deslinde da causa. 

Não considero tenha ocorrido afronta ou auto-afronta da sua independência funcional, 

enfatizando, inclusive, que a denúncia impugnada por esta via estreita se encontra 

subscrita também por outro Procurador da República, como que a confirmar o respeito 

pleno à independência do órgão público acusador, que é uno e indivisível, no 

desempenho do seu trabalho" (fls. 52/53). 

Destarte, tenho como razão de decidir o bem-lançado parecer ministerial, vez que, em 

verdade, não ficou demonstrado nos autos nenhum interesse escuso, individual ou 

pessoal na querela em epígrafe. 

Posto isto, denego a ordem de habeas corpus. 

É como voto. 

QUESTÃO DE ORDEM EM NOTÍCIA CRIME Nº 497-CE 

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Noticiante: CARLOS ALBERTO DE CASTRO 

Noticiados: ABNER ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA E JAIRO RAMOS LIMA 

Advogados: DRS. FRANCISCO IRAPUAN PINHO CAMURCA E OUTRO (NOTICIANTE) 

EMENTA: 

Penal e Processual Penal. Delito praticado por Prefeito Municipal. Investigações. 
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Atribuição exclusiva do Ministério Público. 

- A jurisprudência vem-se encaminhando para consagrar o entendimento de que as 

investigações para a apuração de fato criminoso atribuído a Prefeito não deve ficar a 

cargo do Tribunal, mas do órgão competente para oferecimento da denúncia, vale dizer, 

pelo Ministério Público.  

- Cumpre ao magistrado o exercício da competência de processar e julgar. Ao atribuir-se 

a função investigatória, adota orientação que não se harmoniza com seu papel, formação 

e vocação, ao tempo em que adentra-se em atribuição de competência do Ministério 

Público e dos órgãos policiais, além do que a postura adotada pelo magistrado é 

incompatível com as necessidades de uma investigação criminal, a exigir o pleno domínio 

de técnicas específicas na colheita dos elementos necessários à persecução penal.  

- Nos termos da LC 75/93, art. 18, parágrafo único, e Lei nº 8.625/93, art. 41, parágrafo 

único, as investigações foram cometidas ao Procurador-Geral ou instituição por ele 

designada. Não cogitou o legislador de cometer tal atribuição ao Tribunal competente 

para julgá-lo.  

- "Compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba 

sujeita a prestação de contas perante órgão federal" (Súmula 208 do STJ). 

- Indeferimento do pedido de remessa do feito à Justiça Estadual do Ceará. 

Encaminhamento dos autos ao MPF. 

ACÓRDÃO 

Vistos etc., decide o Plenário do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 

unanimidade, em questão de ordem, indeferir o pedido de remessa dos autos à Justiça 

Estadual do Ceará, determinando a sua remessa ao Ministério Público Federal, nos 

termos do relatório, voto e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo 

parte integrante do presente julgado. 

Recife, 24 de maio de 2000 (data do julgamento). 

JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 

RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Trata-se de Notícia Crime apresentada por Carlos 

Alberto de Castro, brasileiro, casado, Vereador, com assento à Câmara Municipal de 

Paracuru, Estado do Ceará, contra Abner Albuquerque de Oliveira e Jairo Ramos Lima, 

Prefeito Municipal e Secretário de Educação, respectivamente, daquele município. 

Noticia o primeiro que, por força de uma Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada 
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no âmbito da Assembléia Legislativa do Ceará, "apuraram-se graves desvios de recursos 

do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental denominado 

FUNDEF, criado pela Lei nº 9.424/96 composto composto (sic) de verbas 

majoritariamente repassadas aos Municípios pela União Federal, desvios estes 

perpetrados pelos ora noticiados, a seguir pormenorizados, o que demonstra a 

competência deste Tribunal Regional Federal para conhecer e julgar a presente ação 

penal". 

Recebidos os autos por distribuição, encaminhei à douta Procuradoria Regional da 

República para oferecimento de parecer. 

Em resposta, o ilustre representante do Parquet, Dr. Ivaldo Olímplo de Lima, opinou, com 

esteio no art. 29, X (leia-se VIII), CF/88, pela remessa dos autos ao egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado do Ceará. Argumenta que os recursos destinados ao FUNDEF, em face 

da sua condição de "fundo composto de verbas destinadas ao cumprimento de uma 

finalidade prevista na Constituição, não dependendo, pois, de convênios ou instrumentos 

que o viabilizem, eles integram os recursos originários de cada Estado ou Município. 

Dessarte, nos termos do art. 71 da CF, a fiscalização e o controle da aplicação dos 

valores, mesmo quando repassados pela União, ficam sujeitos aos próprios entes 

políticos, através dos órgãos regularmente investidos desse mister, qual sejam, os 

Tribunais de Contas dos Estados e dos Municípios (onde estes existam)" (fls. 44). 

Submeto a matéria a este Plenário para ser apreciada como Questão de Ordem. 

É o relatório 

VOTO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Cuida-se de Notícia Crime que atribui ao 

Prefeito Municipal de Paracuru, no Estado do Ceará, a prática de delitos contra o Fundo 

Nacional de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEF. 

A presente Questão de Ordem tem por objeto a apreciação de requerimento do Ministério 

Público Federal, através do ilustre Procurador Regional da República Dr. Ivaldo Olímpio 

de Lima, no sentido de que os autos sejam remetidos à Justiça Estadual, ao fundamento 

de que os recursos do FUNDEF constituem-se de receitas estaduais e municipais. Em 

seu entender, a participação da União, além da eventual complementação, basicamente 

consiste na organização e direção política dos destinos da educação do País, sendo o 

FUNDEF um instrumento no que tange à concretização dessa política em relação ao 

ensino fundamental. 
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Dispenso-me de tecer considerações sobre a relevância da matéria e quanto à 

necessidade de sua imediata decisão, tendo em vista que a permanência dos autos em 

juízo incompetente pode constituir obstáculo à persecutio criminis, na medida que 

contribuirá para a consumação do prazo prescricional, impedindo-se a apuração de ilícitos 

penais da maior relevância. 

Passo ao exame do requerimento ministerial. 

A discussão sobre a competência da Justiça Federal para o processo e julgamento de 

Prefeitos Municipais, quando envolva a aplicação de recursos através de convênio 

celebrado com a União e outras entidades federais, tem sido objeto da jurisprudência dos 

tribunais superiores. 

No âmbito do extinto e sempre egrégio Tribunal Federal de Recursos, a questão foi 

pacificada através da Súmula nº 133, cujo enunciado é o seguinte: "Compete à Justiça 

Comum Estadual processar e julgar prefeito acusado de desvio de verba recebida em 

razão de convênio firmado com a União Federal". 

Entendia-se que a mera existência de convênio não seria elemento suficiente ao 

deslocamento do feito do foro estadual, que é o foro natural do Prefeito, nos termos do 

art. 29, VIII, da Constituição Federal. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de 

Justiça não tem discrepado desse entendimento. Todavia, passou a enfocar o tema sob 

ótica diversa, quanto à exigência de prestação de contas a órgão federal ou quanto à 

incorporação da verba repassada ao patrimônio municipal. 

Nesse sentido, confiram-se as Súmulas 208 e 209: 

"208. Compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba 

sujeita a prestação de contas perante órgão federal". 

"209. Compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba 

transferida e incorporada ao patrimônio municipal". 

Em relação aos recursos oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional 

(FNDE), registram-se decisões que pugnaram pela competência da Justiça Estadual, 

adotando o posicionamento preferido pelo ilustre Procurador Regional da República Dr. 

Ivaldo Olímpio de Lima, ante o argumento de que é o FUNDEF "constituído por, pelo 

menos, quinze por cento dos recursos a que se referem os arts. 155, inciso Il; 158, inciso 

IV; e 159, inciso I, alíneas a e b; e inciso II da Constituição Federal ..." (art. 60, § 2º, do 

ADCT, segundo redação dada pela EC nº 14/96). 

Tal interpretação mereceu o respaldo do colendo Superior Tribunal de Justiça que, no 

exame específico do tema (Conflito de Competência nº 12580-RS, julgado em 21.11.95), 
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assim decidiu a Terceira Seção: 

"Processual Penal. Competência. Desvio e má aplicação de verbas. 1. Compete à Justiça 

Estadual processar e julgar ação proposta contra ex-Prefeito acusado de ter desviado ou 

aplicado indevidamente verba repassada pela União Federal ao município, em virtude de 

convênio firmado perante o Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação.  

2. Conflito conhecido para declarar competente o Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

Grande do Sul, o suscitado". 

Esta Corte também assim já decidiu, como se vê na ementa proferida no Inquérito nº 161-

CE, por mim relatado, nos seguintes termos: 

"Processual Penal. Inquérito para apuração de irregularidade na aplicação de verbas 

oriundas do FNDE - Ministério da Educação por Prefeito Municipal. Competência. Súmula 

133 - TFR. 

- Nos termos da Súmula nº 133 do extinto Tribunal Federal de Recursos, é do Tribunal de 

Justiça do Estado a competência para processar e julgar Prefeito Municipal de ter 

desviado verbas repassadas pela União, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação - FNDE do Ministério da Educação. 

Precedentes". 

Cabe observar, porém, que no CC 15.426-RS, julgado em 27.03.96, mesmo antes da 

edição da Emenda Constitucional nº 14, de 12.09.96, que veio dar nova redação aos arts. 

211 e 212 do seu corpo permanente e ao art. 60 do ADCT, a Corte Superior passou a 

entender que para o ajuizamento do processo penal em que se discute a apropriação de 

verbas públicas emanadas do FNDE instaura-se a competência da Justiça Federal, 

sumariando o novo posicionamento nos seguintes termos: 

"Penal. Processual Penal. Ex-Prefeito que durante o exercício do mandato teria se 

apropriado de verba federal sujeita a prestação de contas perante o Tribunal de Contas 

da União. 

1. Presente, indubitavelmente, o interesse federal da União ou realização do objeto do 

contrato, interesse esse que, também, arrosta para esfera dos feitos criminais derivados, 

impõe-se como competente a Justiça Federal para o desate da contenda. 

2. Conflito conhecido, para declarar competente o Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região, o suscitante". 

Chamado a manifestar-se em outra oportunidade, tal posição veio a ser reiterada, como 

se dessume dos termos do CC nº 14.358-RS, julgado em 09.04.97, ou seja, após a EC 

14/96, cuja ementa soa: 
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"Conflito. Processual Penal. 

Compete à Justiça Federal julgar Prefeito acusado de desvio de verbas destinadas ao 

município em razão de convênio com a União (Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação)". 

Ressalto que os últimos precedentes foram selecionados para divulgação no nº 108 da 

Revista do STJ, entre os julgados que deram embasamento à Súmula 208. Dessume-se, 

pois, que a matéria está hoje pacificada em sentido contrário ao requerimento do 

Ministério Público Federal que deve ser indeferido, tendo em vista que a Notitia Criminis 

refere-se ao desvio de recursos provenientes do FNDE repassados ao Município de 

Paracuru no Estado do Ceará. 

Todavia, impende suscitar outra questão relevante, no que diz respeito à competência 

desta Corte para presidir a própria investigação. 

Em Questão de Ordem na Rep. Crim. nº 28/CE, o eminente Juiz Ridalvo Costa, assentou 

o entendimento: 

"Já decidiu este eg. Colegiado no Inquérito nº 139-PE, do qual foi relator o MM. Juiz 

Castro Meira, que 'a competência dos Tribunais Regionais Federais para presidir inquérito 

limita-se aos magistrados sob sua jurisdição, nos termos do art. 33, parágrafo único, da 

Lei Complementar nº 35, de 14.03.79' e que 'a apuração dos crimes praticados por 

Prefeito Municipal quando envolvam interesse federal está a cargo da polícia judiciária 

competente, ou seja, o Departamento de Polícia Federal.' 

Mantenho, no entanto, meu entendimento em sentido contrário e submeto, também no 

presente caso, a matéria ao exame de Pleno. 

Entendo não ser possível a instauração do procedimento investigatório no âmbito da 

polícia judiciária, em face do privilégio de foro abranger também a competência para o 

inquérito. 

A competência ratione personae, como ensina Mirabete, 'é ditada pela função da pessoa, 

tendo em vista a dignidade do cargo exercido e não do indivíduo que o exerce. É usual 

também o nome de foro privilegiado, agora mais aceitável, já que a Constituição Federal 

de 1988 não menciona proibição ao "foro privilegiado" mas apenas a "juízo ou tribunal de 

exceção" (art. 5º, XXXVII). Na realidade não pode haver "privilégio" às pessoas, pois a lei 

não pode ter preferências, mas é necessário que leve em conta a dignidade dos cargos e 

funções públicas. Há pessoas que exercem cargos e funções de especial relevância para 

o Estado e em antemão a eles é necessário que sejam processados por órgãos 

superiores, de instância mais elevada. O foro por prerrogativa de função está fundado na 
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utilidade pública, no princípio da ordem e da subordinação e na maior independência dos 

tribunais superiores". (In Processo Penal, 2ª ed. p. 181). 

No caso que ora submeto à apreciação do eg. Plenário, a notícia criminal aponta indícios 

de envolvimento de Prefeito Municipal. A sede natural do inquérito é a do foro competente 

para a ação penal. 

No sistema acusatório do processo penal brasileiro, os elementos instrutórios do inquérito 

destinam-se à formação da opinio delicti por parte do Ministério Público, o qual, se 

verificar indícios de envolvimento de pessoas sujeitas à jurisdição deste Tribunal, deverá 

propor a ação penal, ou mesmo o aprofundamento das investigações, no foro que a 

Constituição lhes reserva, por prerrogativa de função. 

O procedimento investigatório, tanto ou até mais do que a própria ação penal, traz 

constrangimento à pessoa do investigado. O privilégio de foro perderia o sentido de 

salvaguardar a dignidade de função se não resguardasse a pessoa detentora do privilégio 

de ver-se compelida a comparecer perante a autoridade policial. 

Nesse sentido vem decidindo o eg. STJ, conforme demonstram os seguintes precedentes: 

'EMENTA:Criminal. Governador. Prisão em flagrante. Instauração de inquérito. 

1 - É da competência originária do Superior Tribunal de Justiça processar e julgar 

Governador de Estado (Constituição, art. 105, I, a, cabendo ao Relator do feito presidir o 

respectivo inquérito e utilizar-se da Polícia Federal para proceder às diligências 

investigatórias. 

(...)'. 

(In Habeas Corpus nº 2.271-0-PB, Registro nº 92.0030426-7, Rel. Ministro José Cândido 

de Carvalho Filho, R. Sup. Trib. Just., Brasília, a. 7, (73):51-92, setembro de 1995). 

'EMENTA:Constitucional. Competência. Reclamação. Foro por prerrogativa de função. 

Inquérito. 

Se o Ministério Público, a quem se destinam precipuamente os elementos instrutórios do 

inquérito, fornecendo-lhe a base fática para a formação da opinio delicti, divisa indícios de 

envolvimento nos fatos em apuração de pessoas sujeitas à jurisdição criminal do Superior 

Tribunal de Justiça (art. 105, I, a, da Constituição), reputando necessário o 

aprofundamento das investigações em relação a essas pessoas, o inquérito deve ter 

curso no foro que lhes é constitucionalmente reservado por prerrogativa de função. 

Reclamação conhecida e julgada procedente'. 

(In Reclamação 161-1-SP, Rel. Ministro Costa Leite, Registro nº 92.0028652-6, R. Sup. 

Trib. Just., Brasília, a. 5, (50): 61-103, outubro 1993.) 
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Do voto proferido pelo eminente Ministro Eduardo Ribeiro, no último dos arestos 

transcritos, destaco: 

'Certo que a Constituição Federal, ao cuidar da competência desta Corte, como ao fazê-lo 

em relação ao Supremo Tribunal Federal, cogita do processo e julgamento, não 

explicitando que compreenda também o inquérito. A exegese abrangente, entretanto, é 

fruto de antiga construção jurisprudêncial do Supremo Tribunal Federal, que há de ser 

mantida. O inquérito já envolve um certo constrangimento e recomenda-se que as 

autoridades destacadas pela Constituição sejam preservadas, deferindo-se também a 

investigação ao Tribunal. 

Especificamente em relação aos magistrados, temos norma expressa. A Lei 

Complementar nº 35, no seu art. 33, parágrafo único, deixa claro que a própria 

investigação de eventual delito, em que possa estar envolvido o magistrado, já se faz 

perante o Tribunal. Não me consta que jamais tenha sido inquinada de inconstitucional 

essa norma; e o seria, caso se interpretassem estritamente os termos da Constituição, 

pertinentes à competência dos Tribunais'. 

Com esses fundamentos, proponho a aprovação da seguinte diretriz: ao Tribunal, através 

do relator, compete dirigir o inquérito instaurado contra pessoas que gozam de foro por 

prerrogativa de função. 

É o meu voto, em questão de ordem". 

Como se vê, a orientação esposada pela maioria do Plenário procurou amoldar-se ao 

posicionamento que, aparentemente, seria tranqüilo no âmbito do colendo Superior 

Tribunal de Justiça. Todavia, peço vênia para ressaltar que tal premissa não é 

confirmada, como se pode ver em pesquisa que empreendi sobre o assunto. 

No RHC nº 4.402-0-SC, Rel. Min. Vicente Cernichiaro, julgado em 16.05.95, acentuava-se 

que a investigação criminal somente deve ser oferecida pelo órgão com atribuição para o 

oferecimento da denúncia, como se pode constatar pela leitura da ementa vasada nos 

seguintes termos: 

"RHC. Constitucional. Processual Penal. Prefeito Municipal. Inquérito. Instauração. 

Ministério Público. O Prefeito Municipal, por força da Constituição da República, tem juízo 

natural (art. 29, X). Aí, portanto, deverá ser processado e julgado. A notitia criminis pode 

ser ofertada por qualquer pessoa. Inclusive membro do Ministério Público. A investigação, 

porém, só pelo órgão que tiver atribuição, no caso, para oferecer denúncia". 

No voto do ilustre Relator, depois de considerações sobre o Promotor Natural, como 

garantia constitucional do cidadão, assim se posiciona sobre a matéria aqui trazida para 
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decisão: 

"Se o processo desenvolver-se-á perante Tribunal de Justiça, conseqüência lógica, a 

apreciação de fatos reclama a atribuição do membro de Ministério Público que oficia 

perante o colegiado. 

Qualquer pessoa, é certo, pode dar a notitia criminis. Inclusive membro do Ministério 

Público. 

A investigação (ainda que preliminar), contudo, só poderá sê-lo pelo órgão que tiver 

atribuição, no caso, para oferecer denúncia. Conclusão diversa levará à insegurança 

jurídica. Sem exagero, negativa da própria atribuição. 

Como o juiz está limitado, na competência, para conhecer e processar (garantia política 

do povo), o Promotor está limitado, na atribuição, para ofertar a denúncia e, logicamente, 

para desenvolver os atos preparatórios que busquem elementos de convicção". 

Mais recentemente, no HC nº 7.897-PR (98.0062976-9), Rel. Min. Fernando Gonçalves, 

julgado em 15 de outubro de 1998, o col. STJ decidiu: 

"Habeas Corpus - Liminar - Denegação - Novo writ - Prefeito Municipal - CF, art. 29, X. 

1. Não cabe habeas corpus para obtenção de medida liminar parcialmente atendida em 

outra impetração, salvo manifesta ilegalidade de efeitos de difícil reparação. 

2. O entendimento pretoriano é no sentido de que a investigação contra Prefeito 

Municipal, em virtude da prerrogativa de função, apenas poderá ser procedida pelo órgão 

competente para oferecer eventual denúncia junto ao Tribunal de Justiça - Constituição 

Federal - art. 29, X. 

3. A suspensão do indiciamento formal do Prefeito Municipal em inquérito policial 

requisitado pelo Ministério Público, até o julgamento do mérito da impetração, sem 

prejuízo da continuação da diligência quanto às demais pessoas indiciadas na peça 

investigatória, afasta a tese do indevido constrangimento, resultando, em conseqüência, o 

pronunciamento antecipado da superior instância em supressão de um grau de jurisdição. 

4. Ordem denegada". 

No voto então proferido ressaltou S. Exa. 

"Não se nega, por outro lado, que a jurisprudência, tanto do Supremo Tribunal Federal 

(HC nº 74.403-6-MG - Primeira Turma - Rel. o Min. Sydney Sanches), como do Superior 

Tribunal de Justiça (RHC nº 4.4020-SC - Sexta Turma - Rel. o Min. Luiz Vicente 

Cernicchiaro) encaminha-se, à luz do disposto no art. 29, inciso X, da Constituição 

Federal, no sentido de que a investigação contra Prefeito Municipal, em virtude da 

prerrogativa de função, apenas poderá ser procedida pelo órgão competente para 
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oferecer eventual denúncia junto a Tribunal de Justiça" (RSTJ 118/403). 

Conclui-se, portanto, que a jurisprudência vem-se encaminhando para consagrar o 

entendimento de que as investigações para a apuração de fato criminoso atribuído a 

Prefeito não deve ficar a cargo do Tribunal, mas do órgão competente para oferecimento 

da denúncia, vale dizer, pelo Ministério Público. 

É da maior urgência que esta Corte reveja a posição adotada, ao atribuir aos seus juízes 

a competência para presidir as investigações. Cumpre ao magistrado o exercício da 

competência de processar e julgar. Ao atribuir-se a função investigatória, adota orientação 

que não se harmoniza com seu papel, formação e vocação, ao tempo em que adentra-se 

em atribuição de competência do Ministério Público e dos órgãos policiais. Em recente 

encontro jurídico, ouvi do Dr. Cláudio Fonteles, eminente Subprocurador-Geral da 

República, a observação de que jamais dormiria tranqüilo ao saber que "o meu 

investigador será meu julgador". Por outro lado, temo que a persistência na tese que 

adota isoladamente culmine por favorecer a impunidade tendo em vista que a postura 

adotada pelo magistrado é incompatível com as necessidades de uma investigação 

criminal, a exigir o pleno domínio de técnicas específicas na colheita dos elementos 

necessários à persecução penal. 

Descabe ainda invocar-se o argumento de que a investigação pelo Tribunal teria 

fundamento na analogia com o parágrafo único do art. 33 da Lei Complementar nº 35, de 

14.03.79 (LOMAN), que determina à autoridade policial, civil ou militar, a remessa dos 

autos ao Tribunal ou Orgão Especial competente para o julgamento do magistrado, para 

prosseguir na investigação. Trata-se de prerrogativa deste, inscrita na sua Lei Orgânica 

que não poderia ser deferida a outro órgão. É uma situação excepcional e como tal deve 

ser tratada, sem jamais dar-lhe uma aplicação extensiva ou analógica. Quanto ao membro 

do Ministério Público (LC 75/93, art. 18, parágrafo único, e Lei nº 8.625/93), art. 41, 

parágrafo único), as investigações foram cometidas ao Procurador-Geral ou instituição por 

ele designada. Não cogitou o legislador de cometer tal atribuição ao Tribunal competente 

para julgá-lo. Portanto, não há justificativa para a permanência da investigação penal no 

âmbito da competência dos juízes desta Corte, já sobrecarregados com as atribuições 

que lhes foram deferidas por lei. 

Em razão do exposto, decido a presente Questão de Ordem, indeferindo o pedido do 

Ministério Público Federal, quanto à incompetência da Justiça Federal, para o julgamento 

do feito, e encaminhando-lhe os autos para o prosseguimento das investigações. 

É como voto. 
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RECURSO CRIMINAL Nº 286-CE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ BAPTISTA DE ALMEIDA FILHO 
Recorrente: JUSTIÇA PÚBLICA 

Recorrida: HELENISSE DA CONCEIÇÃO MADEIRA BEZERRA 

Procurador: DR. GERALDO ASSUNÇÃO TAVARES 

Advogado: DR. RAIMUNDO GOMES DE ALMEIDA (RECDA.) 

EMENTA: 

Constitucional e Penal. Anistia da Lei 9.639/98. Extinção de punibilidade restrita aos 

agentes políticos. A extensão da anistia a outros agentes, não sendo objeto de aprovação 

pelo Congresso Nacional, ainda que publicada, não constitui lei. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a 

Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, dar 

provimento ao recurso em sentido estrito, nos termos do voto do Juiz Relator e das notas 

taquigráficas constantes dos autos, que passam a integrar o presente julgado. 

Recife, 26 de setembro de 2000 (data do julgamento). 

JUIZ JOSÉ BAPTISTA DE ALMEIDA FILHO - Relator 

RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ BAPTISTA DE ALMEIDA FILHO: Trata-se de recurso em sentido 

estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão do MM. Juiz Federal da 4ª Vara da 

Seção Judiciária do Ceará que, considerando a anistia penal do parágrafo único do art. 11 

da Lei 9.639/98, extinguiu a punibilidade em relação a Helenisse da Conceição Madeira 

Bezerra, denunciada como incursa na sanções do art. 95, d, § 1º, da Lei nº 8.212/91, ex vi 

do art. 5º da Lei nº 7.492/86. 

O recorrente arrazoou, aduzindo, em suma, que o parágrafo único do art. 11 da Lei nº 

9.369/98, publicada em 26.05.98, na verdade não existe, tanto que, em data seguinte, foi 

publicado o texto correto da lei, suprimindo o referido parágrafo. Pediu a reforma da 

decisão. 

Não houve contra-razôes. 

A Procuradoria Regional emitiu parecer endossando as razões do recorrente e opinando 

pelo provimento do recurso em sentido estrito. 

É o relatório. 
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Peço dia. 

VOTO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ BAPTISTA DE ALMEIDA FILHO (Relator): A Lei nº 9.639/98 

resultou da aprovação pelo Plenário do Congresso Nacional do Projeto de Conversão nº 

4/98, advindo da Medida Provisória nº 1.608-14. 

O art. 11 do referido diploma anistiou os agentes políticos responsabilizados pelo crime da 

alínea d do art. 95 da Lei nº 8.212/91 e do art. 86 da Lei 3.807/60, desde que a prática 

dos atos não fosse de sua atribuição pessoal. 

Quando publicada, em 26.05.98, surgiu inserido em seu texto o questionado parágrafo 

único do art. 11, que estendia a anistia a todos os demais responsabilizados pelos 

referidos delitos, o qual, na verdade, constava de emenda abandonada pelo Relator do 

projeto, de modo que não foi sequer submetido à aprovação do Plenário, tendo, por 

equívoco, sido publicado com o texto da lei como se dela fizesse parte, pelo que esta foi 

republicada no dia seguinte, em 27.05.98, eliminando o indevido apêndice. 

A questão, pois, resume-se ao seguinte: tal dispositivo, não apreciado pelo Legislativo, 

mas indevidamente publicado pela imprensa oficial, constitui lei? 

A impressão de cuidar-se de lei nova, nos termos do § 4º do art. 1º da LICC, é uma falsa 

impressão, posto referir-se a norma de sobredireito invocada a "correções de texto de lei 

já em vigor" (entenda-se texto aprovado, embora com incorreções, pelo Poder 

Legislativo), e não, como no caso, a norma legal inexistente, dado não ser, 

constitucionalmente, lei, senão a norma elaborada segundo os ditames do processo 

legislativo disciplinado à Seção VI do Título IV do CF e, de conseguinte, nenhuma regra 

ascender à postura de lei, simplesmente, só por assim ter sido equivocadamente 

publicada.  

A publicação, conquanto obrigatória nos atos ditos públicos, seja legislativo, seja 

administrativo, seja judicial, por si só, porém, não os pode convalidar, quando 

desnaturados do devido processo no Poder de origem. 

Sendo a anistia ato soberano do Congresso Nacional (art. 48, VIII, da CF), não pode ter 

essa legitimidade desnaturada por equívoco subalterno que levou à publicação anistia 

não promanada daquele Poder e, assim, juridicamente inexistente.  

Afinal, ainda que não houvesse isonomia no art. 11 da Lei nº 9.369/98, por restringir a 

anistia aos agentes políticos, não seria dado ao juiz estender tal direito a outras pessoas, 

visto que, em casos tais, como enfatizou o recorrente, o STF já decidiu que "se há 
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inconstitucionalidade, o juiz atua como legislador negativo, declarando a invalidade da lei. 

E não como legislador positivo, ampliando-lhe os efeitos a outras hipóteses não 

contempladas". 

Diante destas razões, voto pelo provimento do recurso para anular a extinção da 

punibilidade, devendo o processo prosseguir até os seus ulteriores termos. 

RECURSO DE HABEAS CORPUS EX OFFICIO Nº 1.196-PB 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ BAPTISTA DE ALMEIDA FILHO 
Partes Autoras: EDSON PAIVA E OUTROS 

Parte Ré: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VARA-PB 

Pacientes: DAVID HARNDEN BARLOW E PEDRO COUTINHO DE MOURA 

Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VARA-PB 

EMENTA: 

Processual Penal. Habeas corpus para trancamento do inquérito. Sentença que 

concedeu, em parte, a ordem para o sobrestamento. Manutenção do decisum. 

Improvimento do recurso ex officio. 

As sentenças concessivas de HC sujeitam-se, obrigatoriamente, ao duplo grau de 

jurisdição - CP, art. 574, I. Writ visando o trancamento de inquérito policial. Sentença 

concessiva de mero sobrestamento que se mantém. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a 

Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar 

provimento à remessa oficial, nos termos do voto do Juiz Relator e das notas taquigráficas 

constantes dos autos, que passam a integrar o presente julgado. 

Recife, 24 de outubro de 2000 (data do julgamento). 

JUIZ JOSÉ BAPTISTA DE ALMEIDA FILHO - Relator 

RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ BAPTISTA DE ALMEIDA FILHO: Trata-se de recurso ex officio 

encaminhado pelo MM. Juiz Federal da 3ª Vara da Seção Judiciária do Estado da Paraíba 

de sentença concessiva de ordem de habeas corpus impetrado por Edson Paiva, José 

Augusto Meirelles Neto e Djalma Mendes de Souza, qualificados nos autos, em favor de 

David Harnden Barlow e Pedro Coutinho de Moura, também qualificados, que entenderam 
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ameaçados de serem indiciados em investigação policial e que determinou o 

sobrestamento do Inquérito Policial nº 087/2000, com fulcro no art. 15 da Lei nº 

9.964/2000, c/c o art. 2º do CP. 

A Procuradoria Regional da República manifestou-se às fls. 104/108, no sentido de 

manter-se a decisão monocrática de concessão parcial da ordem de habeas corpus. 

É o relatório. 

VOTO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ BAPTISTA DE ALMEIDA FILHO (Relator): Partindo de que a 

autoridade policial tem por dever funcional investigar a existência de crime e apurar a sua 

autoria (art. 4º e seguintes do Código de Processo Penal), tal atividade legal, em regra, 

não deve ser cerceada à conta de constrangimentos pessoais das pessoas envolvidas. 

Excepcionalmente, admite-se a suspensão, e mesmo o trancamento do inquérito policial, 

por exemplo, quando a investigação é abusiva ou sem causa, ou em caso de abolitio 

criminis, ou, como no presente caso, quando a própria lei determina a suspensão da 

incriminação. 

A Lei nº 9.964, de 10.04.2000, que instituiu o Programa de Recuperação Fiscal - REFIS, é 

expressa quanto à suspensão da pretensão punitiva do Estado, relativamente ao delito 

tipificado no art. 95 da Lei nº 8.212/91, "durante o período que a pessoa jurídica 

relacionada com o agente dos aludidos crimes estiver incluída no REFIS, desde que a 

inclusão no referido Programa tenha ocorrido antes do recebimento da denúncia" (art. 15). 

Faticamente, os pacientes se enquadram na situação legal permissiva, não merecendo 

qualquer censura a douta sentença monocrática que concedeu, em parte, a ordem 

impetrada, não para trancamento do inquérito, qual pretenderam os impetrantes, mas 

para suspender a investigação policial enquanto estiver suspensa a pretensão punitiva 

estatal dos pacientes. 

Diante dos fundamentos supra, nego provimento ao recurso ex officio, a fim de manter, 

por seus jurídicos fundamentos, a douta sentença de 1º grau. 

REMESSA EX OFFICIO Nº 67.328-CE 

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Partes Autoras: JIMMY ANTÔNIO NUNES DA ROCHA E OUTROS 

Parte Ré: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS 

Advogados: DRS. RAIMUNDO IVANILDO DE SENA E OUTROS (PARTES A) 
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EMENTA: 

Mandado de segurança. Administrativo. Procuradores Autárquicos. Controle por ponto 

eletrônico. Decreto nº 1.590/95. Legitimidade.  

- Em se tratando de ato administrativo, cumpre lembrar que se acha revestido da 

presunção de legitimidade. O controle realizado pelo Poder Judiciário em relação aos atos 

administrativos deve cingir-se sempre ao seu aspecto externo, quanto à legalidade, a 

menos que se cuide de desvio de poder ou de finalidade.  

- Determina o Decreto nº 1.590/95 mais de uma modalidade de controle da assiduidade 

do servidor público, não sendo ilegal ou abusivo o ato da Administração Pública que optou 

por uma delas. No caso, escolheu-se o ponto eletrônico. 

- Sentença reformada. Remessa oficial provida. 

ACÓRDÃO 

Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 

unanimidade, dar provimento à remessa, nos termos do relatório, voto e notas 

taquigráficas anexos, que passam a integrar o presente julgado. 

Recife, 29 de junho de 2000 (data do julgamento). 

JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 

RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Jimmy Antônio Nunes da Rocha e outros, servidores 

de nível superior - Procuradores Autárquicos do Departamento Nacional de Obras contra 

as Secas -, impetraram mandado de segurança contra ato do Diretor do DNOCS, no 

Ceará, que passou a utilizar o controle eletrônico de ponto das entradas e saídas dos 

impetrantes naquela repartição, embora a Lei nº 2.123/53 e a Portaria nº 957/DPE/86 os 

isentem de tal procedimento. 

Nas informações, a autoridade impetrada afirmou tratar-se de determinação superior do 

MARE, cuja finalidade é o cumprimento da carga horária pelos servidores (Lei nº 

8.112/90); no caso, os funcionários com atividade interna, ou seja, que não necessitem 

fazer deslocamentos. 

Os impetrantes alegaram que 7 (sete) procuradores foram dispensados da assinatura do 

ponto, agredindo o princípio da isonomia. 

A liminar foi concedida para o retorno da sistemática anterior de controle através de fichas 

de freqüência (fls. 114). 
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A autoridade impetrada esclareceu que os servidores isentos do ponto eletrônico estão 

lotados no Contencioso, cujo trabalho requer a participação em audiências. 

Às fls. 125/127, o Ministério Público Federal opinou pela concessão da segurança, para 

que a assiduidade dos servidores seja controlada por "boletim semanal" ou "folha de 

ponto semanal', nos termos do Decreto nº 1.590/95. 

O MM. Juiz Singular deferiu o pedido, confirmando a liminar e concedendo a ordem para 

que o controle de que se trata ocorra por meio de folha de freqüência visada pelo chefe 

imediato, em conformidade com os procuradores lotados no Contencioso. (Fls. 129/133). 

Sentença sujeita ao reexame necessário. 

É o relatório. 

VOTO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Embora se qualifiquem como "advogados 

inscritos na OAB-CE, no exercício de atribuições próprias de Procurador Autárquico por 

designação formal do DNOCS", alguns dos impetrantes são servidores de nível médio 

agentes administrativos e datilógrafos, designados eventualmente para prestarem 

serviços na Procuradoria do DNOCS, em caráter provisório, e outros, embora sendo 

Procuradores Autárquicos, desempenham suas funções fora do Contencioso. 

A r. sentença sob reexame concedeu a segurança sob os seguintes fundamentos: 

"O Decreto Federal nº 1.590/95, que dispõe sobre a jornada de trabalho dos servidores da 

administração pública federal direta, autarquias e fundações, prevê as formas de controle 

de assiduidade e pontualidade do servidor público, a saber: 

'Art. 6º: O controle de assiduidade e pontualidade poderá ser exercido mediante: 

I - controle mecânico; 

II - controle eletrônico; 

III - folha de ponto'. 

Ora, se é dada a faculdade ao administrador público de escolher um destes três 

mecanismos, parece-me que o que se mostra menos razoável, em se tratando dos tipos 

de funções exercidas por um Procurador Autárquico, é o controle via ponto eletrônico. 

Mesmo que tal servidor esteja lotado em divisões que a princípio não requeiram o 

exercício em ambientes externos à repartição, também não se pode afirmar que tal 

eventualidade não ocorra, com maior ou menor freqüência. O fato de estarem alguns 

lotados em um setor que exige necessariamente tais ausências e falta de padronização 

de horários, não exclui a grande possibilidade de que outros também exerçam tal múnus, 
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notadamente ante a conhecida carência de Procuradores Autárquicos - vide documentos 

de fls. 30, 31/32, 33/34 e 37, que reiteradamente explicitam a 'insuficiência de servidores 

integrantes da categoria funcional de Procurador Autárquico' e 'situação emergencial 

instalada na Procuradoria Geral e nas Procuradorias Regionais desta Autarquia, em face 

do grande número de procuradores que se aposentaram'. Observe-se: todos são 

Procuradores Autárquicos do DNOCS, sejam pertencentes à Divisão do Contencioso ou 

não. 

Prevendo a norma a possibilidade de diferentes formas de controle, a Portaria 

264/DG/DPE não observou o princípio da razoabilidade ao eleger o controle eletrônico - o 

nível intelecto-funcional da categoria profissional em comento, que exige em suas 

atribuições extenso trabalho de pesquisa e estudo de jurisprudência, não se coaduna com 

fixação rígida e inflexível de tempo e lugar, conseqüência de uma fiscalização por relógio 

de ponto. 

Cabível, portanto, a aplicação do disposto no parágrafo 4º do art. 6º do Decreto nº 

1.590/95 c/c art. 3º do Decreto nº 1.867/96, a saber: 'Parágrafo 4º, art. 6º, Decreto 

1.590/95: Os servidores, cujas atividades sejam executadas fora da sede do órgão ou 

entidade em que tenha exercício e em condições que impeçam o registro diário de ponto, 

preencherão boletim semanal em que se comprovem a respectiva assiduidade e efetiva 

prestação de serviço'. 

'Art. 3º, Decreto 1.867/96: Ficam dispensados do controle de ponto os servidores referidos 

no parágrafo 4º do art. 6º do Decreto nº 1.590, de 1995, que terão o seu desempenho 

avaliado pelas chefias imediatas'.  

Assim, não se nega em nenhum momento a real necessidade de fiscalização de 

assiduidade e produtividade, desde que compatível com as funções exercidas pelas 

diferentes categorias de servidores públicos. No caso em questão, o preenchimento do 

boletim semanal visado pelo chefe imediato atende às necessidades da administração 

pública e dos servidores, resultando a forma mais apropriada de controle dos 

Procuradores Autárquicos" (fls. 130/133). 

Impende considerar, inicialmente, que se trata de mandado de segurança, ação de índole 

constitucional que tem por escopo a proteção de direito líquido e certo contra ilegalidade 

ou abuso de poder. 

Em se tratando de ato administrativo, cumpre lembrar que se acha revestido da 

presunção de legitimidade. Continua válida a lição de Seabra Fagundes, para quem o 

controle realizado pelo Poder Judiciário em relação aos atos administrativos deve cingir-
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se sempre ao seu aspecto externo, quanto à legalidade, a menos que se cuide de desvio 

de poder ou de finalidade. 

Se o Decreto nº 1.590/95 determina mais de uma modalidade de controle da assiduidade 

dos servidor público, não vislumbro como possa acoimar de ilegal ou abusivo o ato da 

Administração Pública que optou por uma delas. A interferência do Judiciário aqui é 

indevida e atenta contra o princípio da divisão dos poderes do Estado. 

Descabe também considerações quanto à carência de procuradores. É questão de 

economia interna. Não cabe a interferência judicial para determinar o que é melhor. Juízo 

de oportunidade ou conveniência é próprio da Administração, função que o Judiciário 

eventualmente exerce quando cuida de seu serviço, mas não quando controla os atos 

administrativos do Diretor-Geral do DNOCS. Por isso mesmo, escapa à sua missão 

mandar que o controle de freqüência em relação aos impetrantes se faça do mesmo 

modo que ocorre em relação aos procuradores lotados no Contencioso. 

Não se vislumbra qualquer ofensa à legalidade. Ao contrário, o ato é razoável. Não se 

justifica a dispensa de ponto de servidores que, embora lotados na Procuradoria, exercem 

suas funções internamente, não se lhes aplicando a regra do § 4º do art. 6º do citado 

Decreto 1.590/95, que soa: 

"Art. 6º - omissis. 

Parágrafo 4º. Os servidores, cujas atividades sejam executadas fora da sede do órgão ou 

entidade em que tenham exercício e em condições materiais que impeçam o registro 

diário de ponto, preencherão boletim semanal em que se comprove a respectiva 

assiduidade e efetiva prestação de serviço". 

Como se vê, a regra visa apenas quem exerça atividades fora da sede do órgão. Não há 

como aplicar a excepcionalidade aos impetrantes que as exercem dentro do órgão. Se, 

algum dia, algum dos impetrantes vier a exercer tais funções externamente, certamente a 

própria Administração proverá nesse sentido. Dispensa-se a preocupação judicial ante a 

"grande possibilidade de que outros também exerçam tal múnus, notadamente ante a 

conhecida carência de Procuradores Autárquicos". A consideração foge aos limites do 

controle jurisdicional. 

Em face do exposto, reformo a sentença e casso a segurança, dando provimento à 

remessa oficial. 

É como voto. 

REMESSA EX OFFICIO Nº 67.566-PB 
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Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Parte Autora: LÍDIA SILVA DOS SANTOS REP / P/ EUCARES DE FÁTIMA SILVA SANTOS  

Parte Ré: FAZENDA NACIONAL 

Advogado: DR. NELSON CALISTO DOS SANTOS 

Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VARA - PB 

EMENTA: 

Tributário. IRPF. Portadora do mal de Alzheimer. Isenção da Lei nº 7.713/88, art. 47, 

inciso XIV.  

- A impetrante é portadora da patologia CID-331.03/3 comprovada através de laudo 

pericial da Junta Médica.  

- O mal de Alzheimer, por incluir-se entre os alienados mentais, acha-se incluído no rol 

dos beneficiados pela isenção do imposto de renda. 

- Remessa oficial improvida. 

ACÓRDÃO 

Vistos etc., decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 

unanimidade, negar provimento à remessa, nos termos do relatório, voto e notas 

taquigráficas anexos, que passam a integrar o presente julgado. 

Recife, 29 de junho de 2000 (data do julgamento). 

JUIZ CASTRO MEIRA - Relator 

RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Lídia Silva dos Santos, representada por sua filha 

Eucares de Fátima Silva Santos, impetrou mandado de segurança, com pedido de liminar, 

contra ato do Delegado da Receita Federal em João Pessoa - PB, que indeferiu pleito 

administrativo objetivando beneficiar-se da isenção do IRPF prevista no art. 6º, caput, e 

inciso XIV, da Lei nº 7.713, de 22.12.1988, por ser portadora do mal de Alzheimer, 

comprovado por laudo médico oficial. 

O impetrado indeferiu o pedido administrativo, sob a alegação de que aquela doença não 

figura na lista do inciso XIV do art. 6º da Lei nº 7.713/88. 

Às fls. 82/85, o MM. Juiz Singular concedeu liminar para suspender o ato impugnado até o 

trânsito em julgado deste mandamus, sob o argumento de que "...Na realidade, o art. 6º 

da Lei nº 7.713, de 22.12.1988, não prevê expressamente a patologia como autorizadora 

da isenção, mas interpretação literal do art. 30 da Lei nº 9.250, de 26.12.1995, - aqui 
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utilizada em respeito à regra restritiva em matéria de isenção - deixa concluir que tanto o 

mal de Alzheimer como outras doenças irreversíveis e degenerativas podem ser 

acrescentadas ao rol do inciso XIV da Lei nº 7.713/88....". Considerou prejudicados os 

pedidos de repetição das parcelas do IRPF recolhidas anteriormente, tendo em vista o 

que diz a Súmula nº 269 do egrégio STF, verbis: "O mandado de segurança não é 

substitutivo de ação de cobrança". 

Às fls. 75/79, o Ministério Público Federal opinou pela concessão da segurança. 

Na r. sentença, às fls. 82/85, o MM. Juiz concedeu a segurança e manteve o 

indeferimento do pedido de repetição de indébitos relativos ao tributo enfocado. 

Reexame necessário. 

É o relatório. 

VOTO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Assim dispõe o art. 47 da Lei nº 8.541, de 

23.12.92: 

"Art. 47. No artigo 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, dê-se ao inciso XIV 

nova redação e acrescente-se um novo inciso de número XXI, tudo nos seguintes termos:  

'Art. 6º. Ficam isentos do Imposto sobre a Renda os seguintes rendimentos percebidos 

por pessoas físicas: 

.............................................................................................................. 

XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente em 

serviço, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, 

alienação mental, esclerose-múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia 

irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose 

anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte 

deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com 

base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída 

depois da aposentadoria ou reforma". 

A comprovação da moléstia faz-se mediante laudo médico, nos termos do art. 30 da Lei nº 

9.250, de 23.12.95, que assim reza: 

"Art. 30. A partir de 1º de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas 

isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do artigo 6º da Lei nº 7.713, de 22 de 

dezembro de 1988, com a redação dada pelo artigo 47 da Lei nº 8.541, de 23 de 

dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por 
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serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

Parágrafo 1º. O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso 

de moléstias passíveis de controle. 

Parágrafo 2º. Na relação das moléstias a que se refere o inciso XIV do artigo 6º da Lei nº 

7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo artigo 47 da Lei nº 8.541, 

de 23 de dezembro de 1992, fica incluída a fibrose cística (mucoviscidose)". 

Verifica-se no caso em exame que a Comissão de Perícias Médicas da UFPB e a Junta 

Médica Oficial concluíram que a impetrante, ora interditada, é portadora da patologia CID-

331.03/3 - doença de Alzheimer, ressaltando essa última que "por tratar-se de doença 

degenerativa, se enquadra nas doenças especificadas em lei, de caráter irreversível e não 

passível de controle". 

Nada obstante, foi-lhe negado o benefício porque a doença "não consta na lei como 

dentre aquelas que gozam da isenção das Leis nºs 8.541/92 e 9.250/95." 

A negativa merece reparos. A comprovação da doença através de laudo pericial da Junta 

Médica não pode ser desacolhida pela autoridade impetrada, tendo em vista que a lei 

reservou aos médicos oficiais a competência para definir se a moléstia acha-se ou não 

incluída na previsão legal. 

No caso, a impetrante acha-se interditada, tanto assim que foi representada por sua 

curadora, Eucares de Fátima Silva Santos. Consta no documento de fls. 54 que Lídia 

Silva Santos "é portadora de doença degenerativa cerebral, levando, logicamente a uma 

alienação mental, ficando totalmente dependente de assistência de enfermagem 

contínua", conforme atesta o neurologista Dr. Weber Toscano de Brito. 

Segundo o Michaelis - Moderno Dicionário da Língua Portuguesa -, o Mal de Alzheimer é 

assim definido: 

"Med. - doença degenerativa do cérebro, mais comum em pessoas idosas, que causa, 

entre outras coisas o declínio da capacidade intelectual e a perda progressiva da 

memória". 

Portanto, não há dúvida de que a paciente que é portadora de tal moléstia, por incluir-se 

entre os alienados mentais, acha-se incluída no rol dos beneficiados pela isenção do 

imposto de renda. 

Observo que a impetrante ajuizou o feito em seu nome e no nome de sua mãe, Lídia Silva 

dos Santos. Ora, nada há a deferir em seu proveito pessoal. O direito violado diz respeito 

apenas à paciente portadora do mal de Alzheimer, que é representada por sua curadora, 

Eucares de Fátima Silva Santos, como corretamente entendeu a ilustre sentenciante, 
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Juíza Federal Dra. Cristina Garcez. 

Em face do exposto, mantenho a r. sentença sob reexame, negando provimento à 

remessa oficial. 

É como voto. 
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