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TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS 
 
 
 

RELATÓRIO 
 
 
 

EXMO. SR. MINISTRO OSCAR SARAIVA (PRESIDENTE): 
 
 
Senhores Ministros: 
 
 
Em cumprimento ao estatuído no Regimento do Tribunal e por motivo 

do licenciamento do seu ilustre Presidente efetivo, o Exmo. Sr. Ministro Américo 
Godoy Ilha, venho apresentar a VV. Exas. o relatório das ocorrências mais 
relevantes e trabalhos do Tribunal no ano de 1966. 

 
 

Majoração do número de Ministros e nova composição das Turmas do TFR 
 
 
De início cumpre assinalar que como decorrência do estabelecido no 

artigo 6º do Ato Institucional número 2 de 27 de outubro de 1966, o número dos 
membros deste Tribunal foi elevado a treze Juízes, em consequência do que foram 
nomeados para integrar esse número os Exmos. Senhores Ministros José Joaquim 
Moreira Rabello, Esdras Silva Gueiros, Inacio Moacir Catunda Martins e Henoch 
Reis. Os dois primeiros Ministros tomaram posse a 7 de janeiro; o Sr. Ministro 
Moacir Catunda Martins a 18 de março e o Sr. Ministro Henoch Reis a 25 de abril. 

 
Em consequência dessa alteração :procedeu-se a uma redistribuição 

de processos, cabendo a cada um dos novos Ministros seiscentos autos havendo 
cada um dos Ministros em exercício restituído para compor o total dos processos a 
serem redistribuídos, 300 feitos. 

 
Com a majoraçao do número dos Ministros, resolveu o Tribunal 

constituir uma Terceira Turma de sorte que passaram as mesmas a funcionar com a 
seguinte composição: 

 
Primeira Turma, sob a Presidência do Sr. Ministro Vasco Henrique 

D’Ávilla e composta dos Srs. Ministros Amarílio Haroldo Benjamin da Silva, Antonio 
Neder e Inacio Moacir Catunda Martins. 

Segunda Turma, sob a Presidência do Sr. Ministro José Thomaz da 
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Cunha Vasconcellos Filho e composta dos Srs. Ministros Oscar Saraiva, Armando 
Leite Rolemberg e José Joaquim Moreira Rabello. 

 
Terceira Turma, sob a Presidência do Sr. Ministro Djalma Tavares da 

Cunha Mello e composta dos Srs. Ministros Márcio Ribeiro, Esdras Silva Gueiros e 
Henoch da Silva Reis. 

 
Subsequentemente, com a renúncia do Sr. Ministro José Thomaz da 

Cunha Vasconcellos Filho à Presidência da Segunda Turma passou a presidí-la o 
Sr. Ministro Oscar Saraiva. 

 
Essa permaneceu a constituição das Turmas no ano de 1966 sendo as 

mesmas secretariadas, respectivamente pelos funcionários: Primeira Turma – Oficial 
Judiciário, Elisa Maria de Vasconcellos Lopes de Castro. Segunda Turma – o Oficial 
Judiciário Jorge Manoel Martins Ferreira e Terceira Turma – Auxiliar Judiciário 
Arlene Corrêa, Secretaria o Plenário a Sra. Subsecretária, Thelma de Frias Sá Pinto. 

 
 

Matéria constitucional pertinente ao Tribunal 
 
 
Antes de findar o ano de 1966, o Exmo. Sr. Presidente da República 

encaminhou ao Congresso Projeto de novo texto constitucional em cujo artigo 105 
se previa a criação desde logo de mais dois Tribunais Federais de Recursos, um 
com sede na Cidade do Rio de Janeiro (Estado da Guanabara), e outro em São 
Paulo, Capital deste Estado, dividindo-se a jurisdição desses três Tribunais pelas 
Regiões que o projeto assinalava. 

 
Reunido, o Tribunal, em. sessão administrativa, resolveu este, por sua 

maioria, discrepando o Sr. Ministro Amarilio Benjamin e ausentes por motivos 
justificados os Srs, Ministros José Thomaz da Cunha Vasconcellos Filho e Djalma 
Tavares da Cunha Mello, representar o Exmo. Sr. Presidente da República, tanto 
sobre a inconveniência do fracionamento da jurisdição da segunda instância federal, 
quanto sobre a exiguidade da competência residual que restaria a este Tribunal 
dado que em face do número de processos recebidos até 30 de novembro de 1966, 
o que viria a seu conhecimento corresponderia apenas a reduzida porcentagem de 
15,81% do total movimentado no ano de 1965, percentagem evidentemente 
desproporcionada ao número de seus Juízes, que acabava de ser elevado a treze 
como consequência do referido Ato Institucional n. 2. 

 
Constituiu-se, nos termos do deliberado nessa sessão, uma comissão 

de que fui partícipe com os Exmos. Srs. Ministros Vasco Henrique D’Ávilla e Antonio 
Neder, e a 8 de dezembro foi oferecida, por essa Comissão, ao eminente Chefe do 
Poder Executivo, em audiência especial dessa alta autoridade a exposição que faz 
parte integrante do presente e que vai em anexo. 

 
Posteriormente, dos trabalhos do Congresso Nacional, resultou o texto 

constitucional a vigorar a partir de 15 de março próximo e em razão desse novo 
texto em seu art. 116, poder-se-ão criar, por Lei Complementar, mais dois Tribunais 
Federais de Recursos, um no Estado de Pernambuco e outro no de São Paulo, 
permanecendo, contudo, como privativo deste Tribunal o julgamento de mandados 
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de segurança contra atos de Ministros de Estado. Da mesma forma será privativa 
deste Tribunal, por dois de seus Ministros, a integração do Tribunal Superior 
Eleitoral (Artigo 124). 

 
Ainda a assinalar que o novo texto constitucional atribui a este Tribunal 

Federal de Recursos a apreciação de habeas corpus, quando a autoridade coatora 
for Ministro de Estado ou responsável pela direção geral da polícia federal e ainda 
lhe deu a referida Carta Constitucional competência originária a ser regulada em lei 
para a anulação de atos administrativos de natureza tributária. 

 
Como se evidencia. e salvo a possibilidade de uma futura repartição de 

encargos, foram cometidas novas atribuições, de natureza relevantes, a este 
Tribunal. 

 
 

Justiça Federal da 1ª Instância  
 
 
Outro tópico a mencionar é que entendeu o Poder Executivo de maior 

conveniência não proceder no correr do ano findo, à implantação da Justiça Federal 
de primeira instância criada nos termos do Ato Institucional n. 2 e objeto da Lei n. 
5.010, de 30 de maio de 1966, Tal implantação far-se-á sem dúvida, no ano em 
curso, por já terem sido enviadas ao Senado Federal as mensagens de indicação 
dos juízes federais a serem nomeados. E ao Tribunal, por seu Conselho da Justiça 
Federal, caberão numerosos relevantes encargos na obra de instalação, em todo o 
Território Nacional. dos novos órgãos judiciários. 

 
 

Trabalhos Judiciários do TFR 
 
 
No curso do ano de 1966 o Tribunal julgou 8.993 feitos, número que se 

aproxima do total de 9.175 apreciados pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal e 
foram publicados 9.524 acórdãos. Tais números quando cotejados tomou relevo 
com o de autos distribuídos, o qual alcançou o total de 5.926 processos. Vê-se 
desse modo, que, o trabalho do Tribunal, tal como já ocorrido no ano anterior 
sobretudo, no que toca as decisões proferidas e publicadas o volume dos novos 
autos recebidos, o que vem demonstrar que já no correr de dois anos seguidos o 
Tribunal conseguiu superar as diferenças que se faziam notar antes, em sentido 
contrário, entre autos recebidos e julgados. E continuando nesse ritmo de 
rendimento, é de se esperar que os serviços do Tribunal se possam apresentar em 
dia, para o que, aliás, se faz necessária e urgente - o, que a execução da Lei 5.010 
de 30 de maio de 1966 autoriza esperar, a reestruturação da Subprocuradoria Geral 
da República, a fim de que ai venham, a transitar, com a brevidade que é devida, e o 
que ora não sucede, os autos que ai vão ter para o pronunciamento obrigatório 
desse órgão do Ministério Público. 

 
O Tribunal realizou em seu Plenário 56 sessões, sendo 35 ordinárias e 

21 extraordinárias, realizando dez sessões administrativas. 
 
Foram extraídos 145 agravos de instrumento. 
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Deram entrada no Tribunal, no ano de 1966, 76 Precatórias e foram 

mandadas cumprir, pelo Tribunal, 113 ordens de pagamento. 
 
A Presidência do Tribunal despachou no correr do ano, 1.073 recursos 

extraordinários, dos quais foram admitidos 279 e denegados 834; pedidos de 
suspensão de despachos liminares ou de sentença de primeira instância sendo 
pedidos e denegados; e encaminhou 512 recursos ordinários ao Egrégio Supremo 
Tribunal Federal. Finalmente foram decretadas 402 deserções. 

 
 

Secretaria do TFR 
 
 
O quadro da Secretaria do Tribunal se ressente de há muito, de 

urgente reestruturação, o que deverá ser objeto de estudo e em breve projeto 
Legislativo. No correr do ano de 1966 exerceu a Diretoria Geral da Secretaria o Sr. 
Vice-Diretor Dr. Francisco Soares de Moura. 

 
 

Edifício sede do TFR 
 
 
As obras do prédio sede do Tribunal tiveram início efetivo no correr de 

1965, sob a direção da NOVACAP, adjudicada em concorrência, à empresa 
construtora Rabello, achando-se em vias de conclusão, programadas para abril de 
1967, o término da estrutura. Deverão as obras terminar, senão no ano de 1967, 
conforme projetado mas e em consequência de alteração introduzida no projeto 
original ao mais tardar em 1968, com a consequente mudança do Tribunal, que já se 
ressente da falta de espaço necessário ao desenvolvimento de seus serviços, e dos 
incômodos próprios de uma instalação provisória, embora bem cuidada tivesse sido 
esta. 

 
 

Palavras finais 
 
 
Antes do encerramento dos trabalhos do Tribunal, no correr do mês de 

dezembro, o eminente Presidente Sr. Ministro Américo Godoy Ilha teve necessidade 
de se afastar por motivos de moléstia, transferindo-se o exercício da Presidência, no 
qual continuo em razão da licença que já me referi, foi solicitada pelo ilustre 
Presidente. E faço empenho, neste relatório que apresento em substituição a S. Exa, 
de encarecer os votos que formulo e que são certamente o de todos os membros 
deste Tribunal, pela sua convalescença, e para que possa voltar ao exercício da 
Presidência no mais breve prazo. Pessoalmente também formulo os mais sinceros 
votos pela produtividade e pela boa ordem dos trabalhos deste Tribunal cuja atuação 
na aplicação do direito federal dia a dia cresce na vida judiciária da Nação. 
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Quadros estatísticos e anexos 
 
 

Em anexo vão os quadros relativos à procedência dos feitos entrados 
no Tribunal (I), ao número de julgamento do E. Plenário (II), ao de suas Turmas (III) 
e ao dos Srs. Ministros, individualmente (IV), e à exposição dirigida ao Exmo. Sr. 
Presidente da República a propósito da reforma constitucional. 

 
 

O EXMO. SR. MINISTRO CUNHA VASCONCELLOS 
 
 
Peço a palavra pela ordem para, em breves considerações, dar ao 

Tribunal uma satisfação. 
 
Como todo Tribunal sabe, requeri minha aposentadoria. O processo 

teve seu andamento regular, seguiu para o Poder Executivo a fim de que se 
expedisse o Decreto. Entretanto, antes de expedido o Decreto, publicou-se o projeto 
de Constituição, enviado ao Congresso pelo Governo da República, e, nesse projeto 
de Constituição, cogitava-se de criação de dois outros Tribunais. Isso trouxe ao meu 
espírito um motivo novo, que me determinou solicitar que se paralisasse o processo 
de aposentadoria, até posterior decisão. Em assim sendo, esta situação perdura e é 
a razão por que tenho a altíssima honra de voltar ao convívio de V. Exas., 
prosseguindo na minha função de Julgador deste Tribunal. 

 
 

JULGAMENTOS 
 
 
O EXMO. SR. MINISTRO OSCAR SARAIVA (PRESIDENTE) – O 

Tribunal vê com prazer a permanência de V. Exa., fazendo votos, que, assim, 
continue a honrar este Tribunal. 

 
Petições de Habeas Corpus 

 
N.1.547 – DF – Rel.: Sr. Ministro Antônio Neder. Impetrantes: Edson 

Mota Duarte e outros. Por maioria, concedeu-se a ordem subordinando-se, porém, 
essa concessão à condição de não ter havido condenação posterior. Vencido, em 
parte o Ministro Cunha Vasconcellos, que concedia a ordem sem essa restrição. 

Ns. 1.589 e 1.601 – SP – Rel.: Sr. Ministro Amarílio Benjamin. 
Impetrantes: José Frederico Marques e outro. Paciente: Genésio Miranda Lins. Por 
maioria de votos, concedeu-se a ordem, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, 
por inépcia da denúncia, vencido o Sr. Ministro Antônio Neder, que concederá a 
ordem para o efeito de suprir o Ministério Público as omissões da denúncia. 
Impedindo o Sr. Ministro Cunha Vasconcellos. 

 
N. 1.590 – PA – Rel.: Sr. Ministro Amarílio Benjamin. Impetrante: José 

Ivo Loureiro do Amaral. Paciente: O mesmo. Por maioria, concedeu-se a ordem por 
falta de Justa causa vencidos os Srs. Ministros Relator, Antônio Neder e Moacir 
Catunda. 
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N. 1.593 – SP – Rel.: Sr. Ministro Henoch Reis. Impetrantes: Mauro 
Viol e ot. Paciente: Adolfo Rodrigues Borges. Por maioria de votos, vencido o Sr. 
Ministro Cunha Vasconcellos, determinou-se a remessa dos autos ao Egrégio 
Tribunal de Justiça de São Paulo, por não se configurar conflito de jurisdição. 

 
N. 1.608 – PR – Rel.: Sr. Ministro Antônio Neder. Impetrante: Murilo 

Cavalcanti Canavarro. Paciente: - Murilo Cavalcanti Canavarro. Adiado por indicação 
do Sr. Ministro Relator. 

 
Recurso de Habeas Corpus  

 
 
N. 1.492 – BA – Rel.:Sr. Ministro Antonio Neder. Recorrente: José Villa 

Sanches. Recorrido. Juizo de Direito da 3ª Vara Criminal de Salvador. Adv.: Dr. 
Warney Andrade Souza. Por unanimidade de votos considerou-se prejudicada a 
ordem. 

 
Mandado de Segurança  

 
 
N. 54.049 – GB – Rel.: Sr. Ministro Oscar Saraiva. Requerente: Vulcan 

Artefatos de Borracha S. A. Requeridor Exmo. Sr. Juiz de Dir. 1º V.Paz. Púb. Da 
Guanabara. Adv.: Dr. Presidio Carlos de Araujo filho usaram da palavra, pela 
requerente o Dr. Presidio carlos de Araujo Filho, pela assistente, o Dr. José de 
Aguiar Dias e, pelo Ministério Público de votos, denegou-se a ordem, vencidos os 
Srs. Ministros Amarílio Benjamin e Moacir Catunda. Presidiu o julgamento o Sr. 
Minsitro Cunha Vasconcellos. 

Agravos do art. 4° Lei 4.348-64, nas suspensões de segurança n° 
4.706 – GB – Rel.: Sr. Min. Manuel Mendes da Rocha e outros. Agravo.: R. 
Despacho do Exmo. Sr. Ministro Presidente. Por maioria de novos ,negou-se 
provimento, vencidos os Srs. Ministro Cunha Vasconcellos e Moreira Rabello. Não 
tomou parte no julgamento o Sr. Ministro Amando Benjamin, por não ter assistido o 
Relatório. 

Encerrou-se a Sessão às 17 horas. Ficando o julgamento dos demais 
processos adiado para a próxima Sessão. 

 
 

Tribunal Federal de Recursos, 23 de fevereiro de 1967 
 
 

Thelma Sa Pinto 
 

Secretária 
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