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ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL
IBAMA. FISCALIZAÇÃO. SISTEMA OFICIAL DE CONTROLE. IN-
SERÇÃO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL ENGANOSA E OMISSA. 
INFRAÇÃO AMBIENTAL. ART. 82 DO DECRETO Nº 6.514/2008. 
MULTA SIMPLES. POSSIBILIDADE. PRÉVIA ADVERTÊNCIA. 
DESNECESSIDADE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. VALOR DA 
PENALIDADE. SENTENÇA MANTIDA

EMENTA: ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. IBAMA. FISCALIZA-
ÇÃO. SISTEMA OFICIAL DE CONTROLE. INSERÇÃO DE INFOR-
MAÇÃO AMBIENTAL ENGANOSA E OMISSA. INFRAÇÃO AM-
BIENTAL. ART. 82 DO DECRETO Nº 6.514/2008. MULTA SIMPLES. 
POSSIBILIDADE. PRÉVIA ADVERTÊNCIA. DESNECESSIDADE. 
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. VALOR DA PENALIDADE. SENTENÇA 
MANTIDA.

- Apelações interpostas por Merconplas Industrial de Plásticos 
Comércio S.A. e pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA em face da sentença que 
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação 
de procedimento comum ajuizada, apenas para reduzir em 50% 
(cinquenta por cento) o valor da multa aplicada no Auto de Infração 
nº 9143046-E.

- Extrai-se do Auto de Infração nº 9143046-E que a empresa Mercon-
plas foi autuada em 26.05.2017 com base no disposto no art. 70, I,  
e art. 72, II, da Lei nº 9.605/98 e no art. 3º, II, e art. 82 do Decreto nº 
6.51408, por ter apresentado as informações enganosas e omissas 
no Sistema Oficial de Controle do Cadastro Técnico Federal (CTF/
APP-IBAMA).

- A complexidade da atividade fiscalizatória em matéria ambiental 
é tamanha que, sem o correto fornecimento de informações pelos 
administrados, torna-se inviável conferir efetividade às obrigações 
de proteção e preservação constitucionalmente impostas ao Poder 
Público (art. 225 da CF88).
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- Contrariamente ao que alega a empresa apelante, a relevância 
da norma administrativa por ela impugnada exsurge diretamente 
da necessidade de se proteger o meio ambiente contra atividades 
potencialmente poluidoras, o que justifica o disposto no art. 82 do De-
creto nº 6.514/2008, que define como infração administrativa contra 
a Administração Ambiental, dentre outras condutas, a prestação de 
informação enganosa ou omissa nos sistemas oficiais de controle, 
sujeitando o infrator à penalidade de multa entre R$ 1.500,00 (um 
mil e quinhentos reais) e R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

- À luz do disposto na Instrução Normativa nº 06/2013 (Anexos I e 
II), as atividades desenvolvidas pela empresa Merconplas, notada-
mente a fabricação de artefatos de material plástico e o depósito 
de produtos químicos e perigosos, tornam obrigatório seu registro 
no Cadastro Técnico Federal nas seguintes categorias: indústria de 
Produtos de Matéria Plástica, Código 12-2: Fabricação de artefatos 
de material plástico, e transporte, Terminais, Depósitos e Comércio, 
Código 18-5: Depósitos de produtos químicos e produtos perigosos.

- A conduta imputada à empresa Merconplas está pormenorizada-
mente descrita no Auto de Infração e, a teor da própria petição inicial, 
o ilícito ambiental sob enfoque é incontroverso.

- A imposição da penalidade administrativa pela prestação de infor-
mação enganosa e pela omissão de dados relevantes, como ocorreu, 
reclama exclusivamente a demonstração de incongruências entre 
a realidade fática e o que a empresa lançou no Sistema Oficial de 
Controle do Cadastro Técnico Federal (CTF/APP-IBAMA), o que está 
documentalmente evidenciado nos moldes do Relatório de Apuração 
de Infrações Administrativas Ambientais. Consequentemente, a em-
presa autuada, ainda que disponha de todas as licenças ambientais 
legalmente exigidas e que não tenha sido constatado qualquer dano 
efetivo, fica sujeita às penalidades administrativas previstas.
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- A jurisprudência desta Corte Regional é pacífica no sentido de que a 
aplicação de uma das sanções previstas nos incisos I a XI do art. 72 
da Lei nº 9.605/98 não necessariamente exige a aplicação anterior 
de sanção mais branda, como é o caso da advertência. Preceden-
tes: TRF5, Processo: 08019649520164058200, Desembargador 
Federal Ivan Lira de Carvalho, 1º Turma, Julgamento: 13/07/2018; 
TRF5, Processo: 08043301920164058100, Desembargador Federal 
Roberto Machado, Primeira Turma, Julgamento: 30/05/2018).

- O § 3º do art. 72 da Lei nº 9.605/98 não condiciona a aplicação 
da pena de multa simples à comprovação de elemento subjetivo do 
agente infrator. O dispositivo apenas estabelece que a multa sim-
ples será obrigatoriamente aplicada quando o infrator já houver sido 
advertido anteriormente e, apesar disso, por dolo ou negligência, 
deixe de sanar as irregularidades ou oponha embaraço à fiscaliza-
ção ambiental.

- Conforme se extrai do § 4º do art. 72 da Lei nº 9.605/98 e dos 
arts. 142 e 145 do Decreto nº 6.514/08, a conversão da multa em 
prestação de serviços de preservação, melhoria e recuperação da 
qualidade do meio ambiente não representa um direito subjetivo do 
interessado, mas mera possibilidade que dependerá das peculiari-
dades do caso concreto e da existência de interesse (conveniência 
e oportunidade) da Administração.

- Neste passo, considerando que a autuada é uma empresa de 
grande porte, haja vista sua constituição como sociedade anônima 
e também as informações constantes do Relatório de Apuração de 
Infrações Administrativas Ambientais, e que a conduta inequivoca-
mente praticada também configura crime ambiental tipificado no art. 
69-A da Lei nº 9.605/98, não vislumbro ilegalidade ou arbitrariedade 
na manutenção da pena de multa simples.

- De acordo com o Relatório de Apuração de Infrações Administrativas 
Ambientais, a conduta da autuada, embora visivelmente intencional, 
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é dotada de diminuto nível de gravidade, pois não ensejou qualquer 
consequência para a saúde pública e representa desprezíveis con-
sequências para o meio ambiente.

- Não merece reparo a sentença recorrida no que pertine à redução 
do valor da multa em 50% (cinquenta por cento) do valor histórico, 
passando de R$ 101.500,00 (cento e um mil e quinhentos reais) 
para R$ 50.750,00 (cinquenta mil, setecentos e cinquenta reais), 
notadamente porque não há registros de infrações anteriores e, 
considerando o porte e estrutura da empresa revelados pelo Rela-
tório Fotográfico acostado aos autos, fica preservado do aspectos 
pedagógico e punitivo da penalidade.

- Apelações improvidas. Verba honorária sucumbencial devida por 
cada recorrente majorada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 
6.000,00 (seis mil reais).

Processo n° 0804222-25.2018.4.05.8001 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira

(Julgado em 28 de março de 2019, por unanimidade)
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ADMINISTRATIVO
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PENSÃO POR MORTE. COMPA-
NHEIRA. ARTS. 226, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 217 
DA LEI Nº 8.112/90. PROVA DOCUMENTAL. UNIÃO ESTÁVEL 
COMPROVADA. APELAÇÕES NÃO PROVIDAS

EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. 
PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. ARTS. 226, § 3º, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 217 DA LEI Nº 8.112/90. PROVA 
DOCUMENTAL. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. APELAÇÕES 
NÃO PROVIDAS.

- Insurgência recursal em face de sentença que julgou improcedente 
o pedido deduzido na inicial, que objetivava a concessão do bene-
fício de pensão vitalícia por morte na qualidade de companheira do 
servidor público federal falecido.

- A pensão por morte ora discutida está disciplinada no artigo 217, 
inciso III, da Lei nº 8.112/90, com redação dada pela Lei 13.135/2015 
segundo o qual são beneficiários das pensões “o companheiro ou 
companheira que comprove união estável como entidade familiar” 
para autorizar a concessão do benefício.

- Com o escopo de comprovar a sua união estável em relação ao de 
cujus, a parte autora juntou aos autos: a) declaração de Imposto de 
Renda do falecido, onde consta a autora como única dependente; b) 
ficha de inclusão de dependente na SIAS - Sociedade de Assistên-
cia e Seguridade; c) fotos do casal demonstrando a convivência; d) 
comprovante de pagamento plano de saúde Unimed; e) identidade 
de beneficiário do INAPS como dependente do servidor falecido; f) 
comprovante do SIAPE, onde consta a autora como dependente, 
na qualidade de companheira do servidor falecido; g) recibo de pa-
gamento das despesas funerárias do de cujus; h) comprovante de 
pagamento de taxa de sepultamento realizado no Cemitério Público 
de Beberibe, em Olinda-PE; i) provas testemunhais.
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- Por meio dos documentos acostados está demonstrada a união 
estável entre a autora e o de cujus, haja vista que restou evidente 
a convivência pública, contínua e duradoura como marido e mulher.

- Ficou constatado que a parte requerente preencheu os requisitos 
autorizadores para concessão do benefício pleiteado. A reforma da 
sentença é medida que se impõe.

- Decidiu a Suprema Corte, em sede de repercussão geral (RE nº 
870.947-SE) que, quanto às condenações oriundas de relação ju-
rídica não tributária, a fixação dos juros de mora segundo o índice 
da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, 
nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 
redação dada pela Lei nº 11.960/09. A correção monetária, por sua 
vez, deverá ser fixada pelo índice IPCA-E, na forma do Manual de 
Cálculos da Justiça Federal.

- Honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por 
cento) sobre o valor da condenação, incidentes sobre as parcelas 
vencidas (Súmula 111/STJ).

- Apelação provida para reconhecer o direito da recorrente ao be-
nefício ora vindicado.

Processo nº 0808505-67.2018.4.05.8300 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Carlos Rebêlo Júnior

(Julgado em 29 de março de 2019, por maioria, em julgamento por 
Turma ampliada)
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ADMINISTRATIVO
CRÉDITO RELATIVO À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS (CFEM). INOBSER-
VÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. NULIDADE. REMESSA 
NECESSÁRIA E APELAÇÃO. DESPROVIMENTO

EMENTA: ADMINISTRATIVO. CRÉDITO RELATIVO À COMPEN-
SAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS 
MINERAIS (CFEM). INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DE RE-
GÊNCIA. NULIDADE. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. 
DESPROVIMENTO.

- Apelação e Remessa Necessária em face de Sentença que jul-
gou Procedente a Pretensão para declarar a Nulidade do Crédito 
de Receita Patrimonial alusivo à CFEM e referenciado na NFLDP 
nº 018/2010 (Processo de Cobrança nº 901.708/2010), relativo ao 
período de Janeiro/2001 a Maio/2006.

- “No caso, conforme exarado no Relatório de Fiscalização, a em-
presa autora apresentou a documentação do período de 2005 a 
2009, o que já evidencia que, pelo menos no período de cobrança 
de janeiro/2005 a maio/2006, o arbitramento mostra-se ilícito. Ainda 
assim, em relação ao período em que não houve apresentação de 
documentos (janeiro/2001 a dezembro/2004), o arbitramento deveria 
consistir na fixação do preço médio de comercialização da subs-
tância mineral (no caso, argila para transformação e não a venda 
do produto cerâmico industrializado - tijolo) com base em dados 
contidos em publicação oficial. Tal não ocorreu. Destarte, o DNPM 
não cumpriu a norma por ele próprio editada (Ordem de Serviço n° 
2, de 15/01/2004).” (excerto da Sentença).

- Em sede recursal, o Apelante não apresentou elementos factuais 
e jurídicos que infirmam os Fundamentos do Julgado, no tocante 
à base de cálculo da CFEM de acordo com o artigo 6º da Lei nº 
7.990/1989, artigo 2º da Lei nº 8.001/1990, artigos 14 e 15 do De-
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creto nº 01/1991, artigo 4° do Decreto n° 7.212/2010 e Ordem de 
Serviço n° 2/2004/DNPM, que não foram observados na constituição 
do referido Crédito.

- O DNPM não poderia ter utilizado a Receita oriunda da venda do 
produto cerâmico industrializado (tijolo) como base de cálculo da 
CFEM.

- Desprovimento da Remessa Necessária e Apelação.

Processo nº 0800022-62.2015.4.05.8103 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Alexandre Luna Freire

(Julgado em 30 de março de 2019, por unanimidade)
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ADMINISTRATIVO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRAU-
DE À LICITAÇÃO. INEXIGIBILIDADE INDEVIDA. SHOW. MUNICÍ-
PIO DE CUITÉ-PB. REPASSE DE VERBA FEDERAL. MINISTÉRIO 
DO TURISMO. EX-PREFEITA E EMPRESÁRIA. ARTS. 10, VIII, 
E 11, CAPUT, DA LEI Nº 8.429/92. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA 
GRATUITA INDEFERIDOS. PRELIMINARES DE NÃO APLICAÇÃO 
DA LIA A AGENTES POLÍTICOS, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 
FEDERAL, CERCEAMENTO DE DEFESA E SOBRESTAMENTO 
DO FEITO NÃO ACOLHIDOS. MATERIALIDADE COMPROVADA. 
ELEMENTO SUBJETIVO VERIFICADO. SANÇÕES FIXADAS 
DENTRO DOS PARÂMETROS DO ART. 12, II, DA LIA E QUE 
ATENDEM AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PRO-
PORCIONALIDADE

EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATI-
VA. FRAUDE À LICITAÇÃO. INEXIGIBILIDADE INDEVIDA. SHOW. 
MUNICÍPIO DE CUITÉ-PB. REPASSE DE VERBA FEDERAL. MINIS-
TÉRIO DO TURISMO. EX-PREFEITA E EMPRESÁRIA. ARTS. 10, 
VIII, E 11, CAPUT, DA LEI Nº 8.429/92. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA 
GRATUITA INDEFERIDOS. PRELIMINARES DE NÃO APLICAÇÃO 
DA LIA A AGENTES POLÍTICOS, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 
FEDERAL, CERCEAMENTO DE DEFESA E SOBRESTAMENTO DO 
FEITO NÃO ACOLHIDOS. MATERIALIDADE COMPROVADA. ELE-
MENTO SUBJETIVO VERIFICADO. SANÇÕES FIXADAS DENTRO 
DOS PARÂMETROS DO ART. 12, II, DA LIA E QUE ATENDEM AOS 
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.

- Apelações de Euda Fabiana de Farias Palmeira Venâncio e Sheila 
Ricarte Martins em razão da sentença que julgou procedente em 
parte o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do 
CPC/2015, para condenar as rés pela prática da conduta prevista 
no art. 10, VIII, e no art. 11 da Lei Federal nº 8.429/92 às seguintes 
sanções, nos termos do art. 12, II e III, da LIA: a) ressarcimento 
integral do dano, em caráter solidário, consistente no valor de R$ 
11.843,00, remissivo a 15/12/2009 (data de assinatura do contrato). O 
montante corresponde a 10% (dez por cento) do contrato retrocitado 
(id. 4058201.1567093), decorrente do Procedimento de Inexigibilida-
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de nº 4/2009; b) pagamento de multa civil no valor de R$ 5.921,50 
(cinco mil, novecentos e vinte e um reais e cinquenta centavos), 
equivalente a metade do dano causado; c) proibição de contratar 
com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou 
creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de 5 (cinco) anos.

- O MM Juízo sentenciante entendeu que as rés praticaram atos de 
improbidade administrativa, durante a gestão da ex-prefeita Euda 
Fabiana, fraudando o procedimento licitatório, o que ocasionou 
dano ao erário e violou os princípios da Administração Pública. A ex-
-prefeita ratificou o Processo de Inexigibilidade nº 4/2009 e adjudicou 
seu objeto à pessoa jurídica SHEILA PROMOÇÕES E EVENTOS, 
representada por Sheila Ricarte Martins, celebrando contrato admi-
nistrativo com a finalidade de contratação de atrações artísticas para 
o “Festival da Fruticultura”, no Município de Cuité-PB, com recursos 
provenientes do Ministério do Turismo.

- Pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita indeferido. 
Em razão das peculiaridades do caso concreto, não se torna possí-
vel precisar o patrimônio das apelantes. Ademais, inexiste prova da 
hipossuficiência alegada. Preliminar afastada.

- Não padece de qualquer inconstitucionalidade formal a Lei nº 
8.429/92. Não há dúvida quanto à aplicabilidade da Lei de Impro-
bidade Administrativa - LIA aos agentes políticos e àqueles que, 
mesmo não sendo agentes políticos, tenham participado, de alguma 
forma, da prática do ato ímprobo, como é o caso dos apelantes. Por 
outro lado, não se ignora o resultado do julgamento da Reclamação 
n° 2.138/DF. Contudo, importante salientar que a decisão produz 
efeitos inter partes e não erga omnes, o que já foi reconhecido pelo 
próprio STF.

- Como as verbas públicas envolvidas no caso em análise são de 
origem federal, provenientes de convênio com o Ministério do Tu-
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rismo, é patente a competência desta Justiça Comum Federal, para 
processar e julgar o feito. Preliminar de incompetência da Justiça 
Federal afastada.

- O deferimento de provas é poder do Magistrado, dispensada a 
produção de outras quando as colhidas forem suficientes ao escla-
recimento das questões. Isso porque, encontrando-se o processo 
maduro, como, de fato, está bem instruído, não há necessidade 
de produção de mais provas para convicção do órgão julgador. 
Está, portanto, a sentença regular e em observância às regras da 
legislação processual vigente. Como presidente do feito, entendeu 
desnecessária a produção de prova de perícia e testemunhal, 
evidenciando-se sua finalidade meramente procrastinatória. Não se 
pode falar em irregularidade na sentença, quando esta se encontra 
completa, pautada em provas documental e testemunhal robustas, 
embasamento teórico e legal, observando os princípios da ampla 
defesa, do contraditório e do devido processo legal, o art. 5º, LIV, 
da CF/88 e os ditames do Código Processual Civil. Preliminar de 
cerceamento de defesa não acolhida.

- Quanto à preliminar de suspensão do processo suscitada, em razão 
do RE nº 683.235/PA, observa-se que ainda não foi apreciado pelo 
Relator o referido sobrestamento, nos termos do art. 1035, § 5º, do 
CPC/2015. Ressalte-se que o reconhecimento de repercussão geral 
pelo Supremo Tribunal Federal, em Recurso Extraordinário, não 
tem o condão de determinar, por si só, a suspensão de feitos que 
versem sobre a mesma matéria e que se encontrem em andamento 
no primeiro grau de Jurisdição. Precedente do STJ.

- De modo irregular, a ex-prefeita promoveu a dispensa da licitação, 
sem observar o procedimento legal necessário, viabilizando a con-
tratação direcionada e ilegal da empresa SHEILA PRODUÇÕES E 
EVENTOS, que representou algumas das bandas exclusivamente 
para o evento “Festival da Fruticultura”, no Município de Cuité-PB, 
com os recursos provenientes do Ministério do Turismo, não sendo 
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a representante exclusiva das referidas bandas. Restou evidente a 
inobservância das exigências legais para a inexigibilidade de licita-
ção, não há comprovação de que a empresa “Sheila Promoções e 
Eventos” seja representante exclusiva das bandas contratadas, por 
contrato de exclusividade. A contratação das bandas participantes do 
evento não se deu por intermédio de empresário exclusivo, mas sim 
por interposta pessoa, não observando os requisitos do art. 25, III, da 
Lei nº 8.666/93, para a contratação de profissional do setor artístico. 
Tal atitude aponta para a intenção da prefeita à época de direcionar 
a contratação da empresa SHEILA PRODUÇÕES E EVENTOS.

- Em relação ao argumento de que o Ministério do Turismo admitiria 
a utilização das “cartas de exclusividade”, essa questão já foi de-
vidamente rechaçada pela prova documental carreada aos autos. 
Atente-se para a cópia do Termo de Convênio, no qual consta, em 
sua Cláusula Terceira, inciso II, alínea “l”, a seguinte obrigação do 
ente municipal: “apresentar na prestação de contas, quando da 
contratação de artistas consagrados, enquadrados na hipótese de 
inexigibilidade prevista no inciso III, do art. 25, da Lei nº 8.666/1993, 
atualizada, por meio de intermediários ou representantes, cópia do 
contrato de exclusividade dos artistas com o empresário contratado, 
registrado em cartório, sob pena de glosa dos valores envolvidos. 
Ressalta-se que o contrato de exclusividade difere da autorização 
que confere exclusividade apenas para os dias correspondentes à 
apresentação dos artistas e que é restrita à localidade do evento, 
conforme dispõe o Acórdão nº 96/2008 - Plenário do TCU”.

- Quanto ao elemento subjetivo, no caso concreto, é possível se 
extrair das condutas que as acusadas sabiam que realizavam uma 
contratação direta à revelia da lei e do contrato que celebrado com 
o Poder Público, sem, contudo, deter o direito duradouro de exclusi-
vidade da banda que representou. Restou evidenciado, do conjunto 
das provas constantes dos autos, que a empresária estimulava as 
Prefeituras a contratarem o artista que ela supostamente represen-
tava, fato que demonstra sua participação ilícita no momento anterior 
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ao contrato. Ao não serem observados os cuidados básicos para a 
realização dos procedimentos legais para a dispensa/inexigibilidade 
de licitação, o município deixou de contratar o objeto com melhor 
preço, causando inegável prejuízo ao erário. Comprovado também o 
elemento subjetivo, constata-se, dessa forma, um total descaso com 
a administração da res publica, no que tange à parte ré, devendo 
ser punida pelos atos de improbidade previstos nos arts. 10, VIII, e 
11, caput, da LIA.

- A sentença criminal somente produzirá efeitos na seara adminis-
trativa na hipótese de reconhecimento de negativa de autoria ou da 
não ocorrência do fato. No caso, a sentença criminal acostada aos 
autos julgou pela improcedência da pretensão do crime tipificado 
no art. 89, caput, da Lei nº 8.666/93, fundamentada na ausência de 
prova da existência do fato (art. 386, II, do CPP), não havendo que 
falar em inexistência de ato de improbidade dada a independência 
entre as esferas administrativa, civil e criminal.

- Devem ser observados os critérios estabelecidos na Lei nº 8.429/92, 
para a dosimetria das penas aplicadas, tais como, intensidade do 
dolo ou da culpa do agente, as circunstâncias do fato e, por fim, a 
limitação sancionatória em cada caso específico, a qual permite a 
aplicação de algumas sanções em detrimento de outras, dependendo 
da natureza da conduta.

- Verifica-se que as sanções aplicadas observam perfeitamente 
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em 
conta a gravidade do ato praticado e o prejuízo gerado à população, 
devendo ser mantidas, já que fixadas dentro dos parâmetros esta-
belecidos pelo art. 12, II e III, da LIA.

- Apelações não providas.
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Processo nº 0801421-55.2017.4.05.8201 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Élio Siqueira Filho

(Julgado em 31 de março de 2019, por unanimidade)
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AMBIENTAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚ-
BLICA POR DANO AMBIENTAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO 
ACÓRDÃO. PROVIMENTO, EM PARTE

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO 
CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. OMISSÃO E CONTRA-
DIÇÃO NO ACÓRDÃO. PROVIMENTO, EM PARTE.

- Trata-se de embargos de declaração ante acórdão que, anulando 
a sentença que houvera extinguido o feito sem resolução de mérito, 
por falta de interesse de agir e ilegitimidade ativa do MPF, de plano, 
nos termos do art. 1013, § 3º, do CPC/15, apreciou o mérito da de-
manda, julgando-a improcedente.

- In casu, o apelante/embargante alega que o decisum impugnado 
apresenta omissão, quanto à responsabilidade solidária do município 
com o meio ambiente, e contradição, quando negou total provimento 
ao seu apelo.

- Ao apreciar o mérito da demanda, reconhecendo-se que não cabia 
ao demandado a obrigação de demolir a edificação abandonada e 
localizada em área de preservação permanente (APP), sendo tal 
obrigação de fazer da competência dos órgãos ambientais, este 
órgão julgador afastou, forçosamente, a responsabilidade solidária 
do referido ente municipal, tendo, inclusive, destacado, que inexistia 
qualquer resistência dos órgãos ambientais em atender, administra-
tivamente, a pretensão do autor.

- Afasta-se, portanto, a alegação de omissão no decisum vergastado.

- D`outro viés, ainda que, no mérito, este órgão julgador, embasado 
em permissivo contido no art. 1013, § 3º, do CPC/15, tenha julgado 
improcedente a demanda, não se pode olvidar que tal julgamento só 
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foi possível em decorrência do provimento da apelação, anulando-se 
a sentença a quo, consubstanciada no reconhecimento do interesse 
de agir e da legitimidade do ora embargante para propor a presente 
demanda.

- Acolhe-se, portanto, a alegação de contradição no julgado, a fim 
de retificar a sua proclamação, dando-se provimento, em parte, à 
apelação.

- Provimento, em parte, dos embargos de declaração.

Embargos de Declaração na Apelação Cível n° 594.057/01-CE

(Processo n° 0010473-28.2014.4.05.8100/01)

Relator: Desembargador Federal Lázaro Guimarães

(Julgado em 26 de março de 2019, por unanimidade)
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AMBIENTAL E PROCESSO CIVIL
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA PARA O LICENCIAMEN-
TO AMBIENTAL. ORLAS FLUVIAIS DO RIO SÃO FRANCISCO. 
ÁREA URBANA DE PETROLINA. OBRAS DE BAIXO IMPACTO 
AMBIENTAL. EVENTUAIS DANOS DE NATUREZA LOCAL. LE-
GALIDADE DO LICENCIAMENTO CONFERIDO PELOS ÓRGÃOS 
MUNICIPAIS. DESNECESSIDADE DE AUSCULTA DO IBAMA. 
INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO FLORESTAL ÀS ÁREAS UR-
BANAS, FORTEMENTE ANTROPIZADAS, ABRANGIDAS PELO 
PLANO DIRETOR DA CIDADE, MÁXIME PARA A IMPLANTAÇÃO 
DE OBRA DE ALCANCE SOCIAL E DE INTERESSE DA COMU-
NIDADE COMO A URBANIZAÇÃO DA ORLA. PROVIMENTO 
DO APELO DO MUNICÍPIO E DA AMMA. IMPROVIMENTO DOS 
APELOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO IBAMA

EMENTA: AMBIENTAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
COMPETÊNCIA PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL. ORLAS 
FLUVIAIS DO RIO SÃO FRANCISCO. ÁREA URBANA DE PETRO-
LINA. OBRAS DE BAIXO IMPACTO AMBIENTAL. EVENTUAIS DA-
NOS DE NATUREZA LOCAL. LEGALIDADE DO LICENCIAMENTO 
CONFERIDO PELOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS. DESNECESSIDADE 
DE AUSCULTA DO IBAMA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO FLO-
RESTAL ÀS ÁREAS URBANAS, FORTEMENTE ANTROPIZADAS, 
ABRANGIDAS PELO PLANO DIRETOR DA CIDADE, MÁXIME 
PARA A IMPLANTAÇÃO DE OBRA DE ALCANCE SOCIAL E DE 
INTERESSE DA COMUNIDADE COMO A URBANIZAÇÃO DA ORLA. 
PROVIMENTO DO APELO DO MUNICÍPIO E DA AMMA. IMPRO-
VIMENTO DOS APELOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO IBAMA.

- É da competência da Justiça Federal o julgamento de Ação Civil 
Pública manejada pelo Ministério Público Federal, com a participação 
do IBAMA, como litisconsorte ativo, objetivando a paralisação das 
obras de urbanização de orlas de rio Nacional, como ocorre com o 
São Francisco.

- Tratando-se de obras de baixo impacto ambiental e onde eventuais 
danos são de natureza local, tudo conforme perícias realizadas nos 
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autos, a competência para o licenciamento ambiental é dos órgãos 
municipais de controle, desnecessária a participação do IBAMA. 
Assim, deve ser rejeitada a pretensão de anulação das licenças 
conferidas.

- Cuidando-se de área urbana, plenamente antropizada antes da 
vigência do atual Código Florestal, e contando a cidade com plano 
diretor regularmente aprovado, prescrita a extensão de 100 metros, 
contados das margens do rio, para a Área de Preservação Perma-
nente - APP, destoa do razoável querer fazer a cidade retroceder 
para preservar os 500 metros a que alude a nova lei.

- Apelações do IBAMA e do Ministério Público Federal, que dese-
javam a demolição do quanto já realizado, improvidas. Apelações 
do Município e da AMMA providas, para julgar improcedentes os 
pedidos.

Apelação/Reexame Necessário nº 33.473-PE

(Processo nº 0000768-32.2012.4.05.8308)

Relator: Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima

(Julgado em 12 de março de 2019, por unanimidade)
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AMBIENTAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO 
CIVIL PÚBLICA. SERVIÇO DE ESTALEIRO. EDIFICAÇÃO EM 
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE PROTEÇÃO 
AMBIENTAL. ESTUÁRIO DO RIO CEARÁ. TERRENO ACRESCI-
DO DE MARINHA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADE-
SIVO. PRÉVIA INTERPOSIÇÃO DE APELO PELA PARTE. NÃO 
APLICAÇÃO DA SANÇÃO DEMOLITÓRIA. EFEITOS PRÁTICOS 
DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO.  
RECURSO IMPROVIDO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO AMBIENTAL. 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇO DE ESTALEIRO. EDIFICAÇÃO 
EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE PROTEÇÃO 
AMBIENTAL. ESTUÁRIO DO RIO CEARÁ. TERRENO ACRESCI-
DO DE MARINHA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADE-
SIVO. PRÉVIA INTERPOSIÇÃO DE APELO PELA PARTE. NÃO 
APLICAÇÃO DA SANÇÃO DEMOLITÓRIA. EFEITOS PRÁTICOS 
DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO.  
RECURSO IMPROVIDO.

- Embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opos-
tos pelo Município de Fortaleza em face de acórdão desta Turma que, 
à unanimidade: i) negou provimento à apelação e não conheceu o 
apelo adesivo, ambos manejados pela edilidade; ii) negou provimento 
à apelação da empresa CONTORNO MÁQUINAS E EQUIPAMEN-
TOS LTDA.; iii) deu provimento à apelação da empresa BRASIMAR 
SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA. para, reformando em parte a sen-
tença, julgar improcedente o pedido inicial no que a ela se referir; iv) 
deu provimento às apelações da União e do IBAMA para condenar a 
empresa-ré CONTORNO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. no 
pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais; v) fixou os 
honorários advocatícios da seguinte maneira: 1) condenou a empresa 
CONTORNO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. em honorários 
à União e ao IBAMA, no percentual mínimo previsto nos incisos I a 
V do § 3º, do art. 85, do CPC, conforme o valor da condenação a 
ser apurado em liquidação (art. 85, § 4°, II, do CPC); 2) deixou de 
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condenar o Município de Fortaleza/CE em honorários advocatícios 
às empresas-apelantes BRASIMAR SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA. 
e CONTORNO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA., em razão da 
isenção prevista no art. 18, da Lei 7.347/85, à parte autora vencida; 
3) deixou de condenar as partes-autoras em honorários advocatícios 
à empresa-apelante BRASIMAR SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA. 
(vencedora na lide), em razão da isenção prevista no art. 18, da Lei 
7.347/85 à parte autora vencida na ação civil pública.

- A teor do que dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, ca-
bem embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial para 
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de 
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício 
ou a requerimento; e/ou corrigir erro material”.

- O decisum deixa clara a motivação que levou ao não conhecimento 
do recurso adesivo interposto pela ora embargante, inclusive, ali-
cerça a conclusão de que a prévia interposição de apelação afasta 
a possibilidade de manejo de recurso adesivo em precedentes do 
STJ e de demais Cortes Federais.

- O processo é um conjunto de atos concatenados voltados à conse-
cução de uma solução jurídica final. Contudo, em que pese tratar-se 
de instrumento complexo, a sucessão de leis processuais no tempo 
está respaldada no princípio do tempus regit actum. Isso significa que 
ainda que haja inovação na legislação processual e que esta tenha 
aplicação imediata aos processos em curso, deve ser resguardada 
a eficácia dos atos processuais já realizados sob a legislação então 
em vigor. É a chamada teoria do isolamento dos atos processuais.

- Interposta apelação quando ainda vigente o CPC/73, não há que 
se oportunizar nova manifestação em virtude da entrada em vigor da 
inovação legislativa. Estando consolidada a sua irresignação, com 
a apresentação tempestiva do recurso, impõe-se a preservação da 
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eficácia dos atos processuais realizados, não se subsumindo o caso 
às hipóteses do art. 223, § 1º, § 2º, do NCPC. 

- Por outro lado, não se mostra omisso/contraditório o acórdão 
quando este, reconhecendo o ilícito ambiental, afasta a sanção de 
demolição. Isso porque, cabe ao magistrado o poder-dever de pon-
derar os efeitos práticos de sua decisão.

- Em casos assemelhados, a jurisprudência vem entendendo que o 
simples fato de o empreendimento estar edificado em Área de Pre-
servação Permanente não justifica, por si só, o embargo da obra ou 
sua demolição. É preciso verificar, no caso concreto, a extensão e 
a relevância dos danos ambientais efetivamente ocorridos para se 
definir, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalida-
de, se os provimentos jurisdicionais pretendidos merecem guarida. 
Neste sentido: Processo: 08130801020164058100, Desembargador 
Federal Rogério Fialho Moreira, 3ª Turma, julgamento: 17/04/2018. 
Isso porque, é imprescindível reconhecer o meio ambiente em suas 
múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, 
psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, cul-
turais e éticos.

- Neste aspecto, o acórdão embargado traz, de forma clara e suficien-
te, os pontos de fato e de direito apresentados pelas partes ao longo 
do processo e, tendo enfrentado todos os argumentos levantados, 
esclarece os motivos que levaram a Turma a decidir daquela forma, 
tendo sido apreciados todos os pedidos e causas de pedir apresen-
tadas pelas partes, o que afasta a omissão e/ou a contradição.

- O juiz, ao proferir a decisão, não está obrigado a se manifestar sobre 
todos os argumentos levantados pelas partes para expressar a sua 
convicção, cumprindo ao mesmo entregar a prestação jurisdicional, 
levando em consideração as teses discutidas no processo. 
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- Os aclaratórios não se prestam a revisar e reformar o julgado, modi-
ficando a sua conclusão por mero inconformismo da parte, não sendo 
o eventual erro de julgamento requisito legitimador da sua oposição. 

- Inexistem quaisquer omissões e/ou contradições no julgado em-
bargado, não se subsumindo o objeto dos presentes embargos a 
nenhuma das hipóteses previstas no sobredito dispositivo legal. 

- Conclui-se, assim, que a parte embargante deseja rediscutir ques-
tões efetivamente apreciadas por ocasião do julgamento que originou 
o acórdão ora vergastado. Frise-se, entretanto, que embargos de 
declaração, ainda que opostos para fins de pré-questionamento, não 
se prestam a este fim.

- Embargos de declaração conhecidos e não providos.

Embargos de Declaração na Apelação Cível n° 593.146/02-CE

(Processo n° 0011243-60.2010.4.05.8100/02)

Relator: Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira

(Julgado em 21 de março de 2019, por unanimidade)
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CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL 
DOS VALORES INCONTROVERSOS. NECESSIDADE DA CONTI-
NUIDADE DO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO, DEVENDO O 
VALOR INCONTROVERSO SER PAGO NO TEMPO E NO MODO 
CONTRATADOS, DIRETAMENTE AO AGENTE FINANCEIRO. 
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRU-
MENTO. PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES 
INCONTROVERSOS. NECESSIDADE DA CONTINUIDADE DO 
ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO, DEVENDO O VALOR INCON-
TROVERSO SER PAGO NO TEMPO E NO MODO CONTRATADOS, 
DIRETAMENTE AO AGENTE FINANCEIRO. AGRAVO DE INSTRU-
MENTO IMPROVIDO. 

- Agravo de instrumento contra decisão que determinou ao autor, 
ora agravante, que efetuasse o pagamento das prestações mensais 
mediante depósito judicial, discriminando, dentre as obrigações 
contratuais, aquelas que pretende controverter, quantificando o 
valor incontroverso, nos termos do artigo 330, parágrafos segundo 
e terceiro do CPC.

- É possível a suspensão da exigibilidade das prestações contrata-
das e da inscrição do nome do devedor em sistemas de proteção ao 
crédito, enquanto se promove a solução do litígio, desde que este 
efetue o regular pagamento das prestações vencidas diretamente 
ao credor ou através de depósito em Juízo, em valor de patamar 
razoável. Verifico, no entanto, que o montante apresentado para con-
signação como valor incontroverso é a quantia de R$ 3.968,74 (três 
mil novecentos e sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos) 
valor bem inferior ao que foi pactuado por ocasião do empréstimo 
concedido, segundo exposto na própria petição inicial da ação de 
revisão contratual.
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- O novo Código de Processo Civil, em seu art. 330, parágrafo 2º, 
determina que, nas ações que tenham por objeto a revisão de obri-
gação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação 
de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição 
inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende con-
troverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

- Assim, considerando que o pagamento do valor incontroverso deve-
rá ser feito perante a Instituição Financeira, na data do vencimento, 
e não por meio de depósito judicial, não merece censura a decisão 
vergastada que ordenou o pagamento das prestações mensais, 
a discriminação dos valores controvertidos e a quantificação dos 
valores incontroversos.

- De outra parte, a requerente sustenta a recusa do credor em 
receber o valor incontroverso, mas não comprova, nos autos, tal 
afirmação. Por sua vez, a Caixa, na sua contestação manifesta-se 
no sentido de que a parte autora deve efetuar o pagamento dos va-
lores incontroversos diretamente à contestante assim como proceder 
ao depósito judicial dos valores controversos. Afirma ainda não ter 
havido qualquer menção ao cumprimento da norma acima referida.

- Agravo de instrumento improvido.

Processo n° 0800317-22.2019.4.05.0000 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Lázaro Guimarães

(Julgado em 22 de março de 2019, por unanimidade)
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CIVIL
CEF. DECISÃO JUDICIAL QUE, EM 1983, DETERMINOU A 
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA PARA A TRANSFERÊNCIA 
DE QUINHÃO DE HERANÇA. ULTERIOR DISPONIBILIZAÇÃO 
DOS VALORES DEPOSITADOS AO TESOURO NACIONAL. LEI 
9.526/1997. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO. PRES-
CRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER DE DEPÓSITO JU-
DICIAL. NATUREZA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. PRAZO 
PRESCRICIONAL QUE SÓ COMEÇARIA A CORRER A PARTIR 
DA EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANOS MORAIS. NÃO 
CARACTERIZAÇÃO. APELAÇÃO DA CAIXA PARCIALMENTE 
PROVIDA

EMENTA: CIVIL. CEF. DECISÃO JUDICIAL QUE, EM 1983, 
DETERMINOU A ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA PARA A 
TRANSFERÊNCIA DE QUINHÃO DE HERANÇA. ULTERIOR DIS-
PONIBILIZAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS AO TESOURO 
NACIONAL. LEI 9.526/1997. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO 
JUÍZO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER DE DE-
PÓSITO JUDICIAL. NATUREZA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. 
PRAZO PRESCRICIONAL QUE SÓ COMEÇARIA A CORRER A 
PARTIR DA EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANOS MORAIS. 
NÃO CARACTERIZAÇÃO. APELAÇÃO DA CAIXA PARCIALMENTE 
PROVIDA.

- Hipótese em que o demandante, ora apelado, pretende a restituição 
de quantia depositada judicialmente em seu favor, no ano de 1983, 
a título de quinhão de herança, tendo em vista que a Caixa Econô-
mica Federal a colocou, posteriormente, à disposição do Tesouro 
Nacional, sem autorização judicial, com esteio na Lei 9.526/1997 
(a qual dispõe sobre recursos não reclamados correspondentes às 
contas de depósitos não recadastrados na forma das Resoluções 
nºs 2.025/1993 e 2.078/1994 do Conselho Monetário Nacional).

- Em face da sentença que julgou procedente a pretensão contra a 
CEF, apela a empresa pública federal, asseverando, em síntese, que 
a conta bancária em questão não teria a qualidade de conta judicial, 
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mas sim de simples conta-poupança, e que, por esse motivo, a de-
manda estaria prescrita, em razão do transcurso do prazo vintenário 
previsto no art. 177 do Código Civil de 1916. Requereu, outrossim, 
o afastamento da condenação em danos morais.

- De acordo com a jurisprudência consolidada do eg. STJ, “o depó-
sito judicial não cria entre o depositante e o depositário nenhum tipo 
de relação jurídica de caráter privado, tratando-se, na realidade, de 
uma relação essencialmente pública, já que é ato judicial e não con-
tratual. Logo, o depósito judicial não se confunde com os depósitos 
bancários comuns, não estando submetidos ao mesmo regramento” 
(REsp 579.500/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, 
j. 03/09/2009). Nessa toada, mostra-se irrelevante a designação 
conferida internamente pela instituição bancária à conta objeto do 
depósito judicial.

- Não se cogita da prescrição da pretensão de restituição dos valores 
depositados ou dos juros sobre ele incidentes, uma vez que o termo 
a quo do prazo prescricional seria a extinção da relação jurídica, não 
verificada na presente hipótese. Precedente: AgRg no Ag 1.054.538/
SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 21/08/2014.

- A responsabilização por dano moral está previsto na Constituição 
Federal de 1988, entre os direitos e garantias individuais (art. 5º, 
incisos V e X), consistindo em violação aos direitos de personali-
dade, aqueles direitos que a pessoa possui sobre si mesma e são 
insuscetíveis de avaliação pecuniária.

- No caso concreto, o demandante não logrou comprovar estar em 
dificuldades financeiras tais que a privação do numerário depositado 
a título de quinhão de herança tenha causado prejuízo ao sustento do 
seu núcleo familiar, precarizando sua alimentação ou impossibilitando 
o pagamento de despesas com cuidados médicos, dentre outras.
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- Nesse contexto, a indisponibilidade temporária da cota-parte de 
herança constitui mero dissabor da vida em sociedade, sem a aptidão 
de gerar dano moral indenizável, merecendo reforma a sentença 
nesse particular.

- Apelação da CEF parcialmente provida, apenas para afastar a 
condenação da instituição bancária em danos morais.

Processo n° 0808290-28.2017.4.05.8300 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Edilson Pereira Nobre Júnior

(Julgado em 29 de março de 2019, por unanimidade)
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CIVIL E PREVIDENCIÁRIO
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE BENEFÍCIO PREVIDEN-
CIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO FATAL. LEGITIMIDADE DA 
CELPE. PARTICIPAÇÃO DA TOMADORA DE SERVIÇOS NA 
OPERAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM EMPRESA 
PRESTADORA. APELO PROVIDO

EMENTA: CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO RE-
GRESSIVA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE 
TRABALHO FATAL. LEGITIMIDADE DA CELPE. PARTICIPAÇÃO DA 
TOMADORA DE SERVIÇOS NA OPERAÇÃO. RESPONSABILIDA-
DE SOLIDÁRIA COM EMPRESA PRESTADORA. APELO PROVIDO.

- Apelação interposta em face de sentença que extinguiu o feito sem 
resolução do mérito em relação à CELPE (empresa tomadora de 
serviço), nos termos do art. 485, VI, do CPC, ao passo que julgou 
procedente a demanda para condenar a empresa prestadora de 
serviços a ressarcir o INSS de todos os gastos por ele suportados 
e que venham a despender em virtude da concessão do benefício 
previdenciário de pensão por morte vinculado aos dependentes do 
segurado falecido em decorrência de acidente de trabalho fatal.

- Regras contratuais que atribuem responsabilidade exclusiva ao 
prestador de serviço quanto aos eventuais acidentes ou falhas na se-
gurança das atividades desempenhadas pelos funcionários, somente 
vinculam as partes do contrato, não podendo prejudicar terceiros não 
integrantes da relação contratual, como o INSS no presente caso.

- Legitimidade da CELPE para figurar no feito, pois a ação regressiva 
em relação à negligência quanto às normas padrão de segurança 
deve ser movida contra os responsáveis, incluindo-se os prestadores 
e tomadores de serviços, nos termos do art. 120 da Lei nº 8.213/91.

- Quanto à constitucionalidade dos art. 120 e 121 da Lei nº 8.213/91, 
vê-se que a Emenda Constitucional nº 20/1998 estabeleceu ex-
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pressamente a previsão de que a cobertura do risco de acidente do 
trabalho há de ser atendida, concorrentemente, pela Previdência 
Social e pelo Setor Privado. Inexistência de inconstitucionalidade 
dos citados artigos em face da disposição constitucional do art. 7º, 
XXVIII, da CF (RE 591.426/RS).

- O fato de a empresa recolher o Seguro de Acidente de Trabalho 
não exclui a responsabilidade da empresa nos casos de acidente de 
trabalho decorrentes de culpa grave por inobservância das normas 
de segurança do trabalho.

- Relatório de acidente fatal de trabalho, elaborado pela Superinten-
dência Regional do Trabalho e Emprego de Pernambuco, descreve 
que o serviço de manutenção de linha de transmissão de 69kv, 
realizado no dia do acidente, estava sendo acompanhado por em-
pregados da CELPE, os quais, inclusive, foram responsáveis pelo 
desligamento de uma das linhas que seria submetida à manutenção.

- Comprovação de que a empresa tomadora de serviços não só par-
ticipava como também coordenava as atividades de desenergização 
das linhas de transmissão, sendo responsável pelo “passo a passo” 
da operação a ser realizada.

- Constatação do dano (morte do segurado com pagamento de be-
nefício previdenciário), do nexo causal entre o acidente que vitimou 
o empregado e as atividades desenvolvidas pela demandada, e da 
culpa da empresa tomadora de serviços pela negligência quanto ao 
cumprimento das normas de segurança no trabalho, especialmente 
quanto à falha na coordenação e planejamento para a sequência 
da operação a ser realizadas pelos funcionários na manutenção de 
linhas de transmissão de 69kv.

- Apelação provida para reformar parcialmente a sentença, con-
denando a CELPE, solidariamente com a empresa prestadora de 
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serviços, a ressarcir o INSS de todos os gastos por ele suportados 
e que venham a despender em virtude da concessão do benefício 
previdenciário de pensão por morte decorrente do acidente de tra-
balho discutido nos autos, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Processo n° 0800268-54.2017.4.05.8308 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Rubens de Mendonça Canuto Neto

(Julgado em 29 de março de 2019, por unanimidade)
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CIVIL E ADMINISTRATIVO
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. 
SEQUELA DE CIRURGIA. RESSECÇÃO DO NERVO FIBULAR.  
ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. IMPROVIMENTO

EMENTA: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABI-
LIDADE CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. SEQUELA DE 
CIRURGIA. RESSECÇÃO DO NERVO FIBULAR. ATO ILÍCITO. 
INEXISTÊNCIA. IMPROVIMENTO. 

- Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou 
improcedente o pedido de indenização pelos danos materiais e 
morais que alega haver suportado em decorrência da cirurgia a que 
foi submetido e que lhe causou uma incapacidade físico-funcional 
permanente.

- Recurso do particular objetivando a reforma da sentença a fim de 
que fosse reconhecida que a cirurgia realizada para a ressecção 
do nervo fibular, por ser portador de Osteocondromatose familiar foi 
realizada com negligência haja vista que o apelante restou portador 
de sequela consistente em incapacidade físico-funcional (limitação 
funcional) completa e permanente.

- A sentença não deve ser reformada. Não restam preenchidos os 
requisitos necessários à configuração da ação danosa, nos termos 
do art. 186 do CC, supostamente causada pelo Estado que enseje 
a obrigação de indenizar, quais sejam, o fato lesivo; o dano; a cau-
salidade material entre o eventus damni e o comportamento positivo 
(ação) ou negativo (omissão) do agente público (nexo de causali-
dade). Na ausência de algum desses requisitos, a responsabilidade 
estatal deve ser afastada.

- Inexiste a comprovação de ato ilícito, inexiste nos autos prova da 
ação ilícita praticada pela UFPE. Vê-se da documentação acostada 
que o apelante é portador de Osteocondromatose familiar e que ante 
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da compressão do nervo fibular por um tumor tornou-se necessária 
a realização de cirurgia a fim de realizar a sua descompressão, 
também chamada ressecção de osteocondinoma.

- Consoante o afirmado no laudo pericial, não foram acostados quais-
quer documentos que comprovassem a inexistência de indicação 
cirúrgica. Tal situação é bem descrita pelo perito judicial ao afirmar [...] 
há indicação cirúrgica em caso de compressão nervosa ou vascular, 
fraturas, debilidade funcional e em caso de sintomatologia persitente 
(dor) [...], de modo que uma vez constatada a compressão do nervo 
fibular resta comprovada a indicadação para a realização da cirurgia, 
a fim de promover a ressecção do nervo e segundo o perito, tentar 
evitar a perda da função do referido nervo.

- A limitação do autor decorre da lesão de nervo do membro inferior 
de origem indeterminada, e que diante da ausência de documentação 
referente ao período anterior à cirurgia não se pode chegar à conclu-
são de que esta foi realizada sem a necessária indicação. Ademais, 
consoante as afirmações do expert e dos documentos acostados 
pelo apelado resta claro ainda que é possível que as sequelas do 
apelado sejam decorrentes do próprio risco do procedimento cirúr-
gico, independentemente da ocorrência de imperícia ou negligência.

- Apelação improvida. Improvido o recurso, majoro a condenação 
em honorários advocatícios em 2%, com base no art. 85, § 11, do 
CPC/2015, devendo a condenação permanecer suspensa de acordo 
com a sentença.

Processo nº 0800127-84.2016.4.05.8303 (PJe)

Relatora: Desembargadora Federal Carolina Souza Malta (Con-
vocada)

(Julgado em 8 de março de 2019, por unanimidade)
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CIVIL
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. DETENÇÃO EM 
AEROPORTO. MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO HAVENDO 
SENTENÇA DE INDULTO. CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO E 
COMPENSATÓRIO DA REPARAÇÃO. RAZOABILIDADE E PRO-
PORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE 
PROVIDO

EMENTA: CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. 
DETENÇÃO EM AEROPORTO. MANDADO DE PRISÃO EM ABER-
TO HAVENDO SENTENÇA DE INDULTO. CARÁTER PUNITIVO-
-PEDAGÓGICO E COMPENSATÓRIO DA REPARAÇÃO. RAZO-
ABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO. RECURSO 
PARCIALMENTE PROVIDO.

- Trata-se de apelação interposta pela UNIÃO FEDERAL contra 
sentença proferida pelo Juiz Federal da 5ª Vara da Seção Judiciá-
ria de Pernambuco [julgando parcialmente procedente o feito, com 
fulcro no art. 487,I, do CPC, condenando a UNIÃO a pagar ao autor 
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, além de 
honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre 
o valor da condenação], alegando: 1) ausentes os pressupostos da 
responsabilidade objetiva insculpidos nos art. 37 da CF/88, e tam-
bém os da responsabilidade subjetiva do art. 186 e 927 do CC; 2) 
condução do autor pelos policiais ocorreu de maneira correta, devido 
à existência de mandado de prisão, inexistindo ilegalidade; 3) não 
houve abuso de poder por parte dos agentes da Polícia Federal; 
4) não houve prova de qualquer dano moral suportado. Requer a 
apelante a improcedência total do feito. Caso assim não se entenda, 
pugna pela redução da quantia de indenização por danos morais. 

- A Constituição da República de 1988, em seu art. 37, § 6º, adotou 
a teoria da responsabilidade objetiva da Administração Pública por 
atos de seus agentes, a qual consiste na desnecessidade de o le-
sado pela conduta estatal provar a existência da culpa do agente 
ou do serviço. Assim, para configurar a responsabilidade objetiva da 
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Administração basta apenas a ocorrência de três pressupostos: a) 
fato administrativo, inerente a qualquer forma de conduta comissiva, 
legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público; 
b) ocorrência de dano decorrente de ato estatal, lato sensu; e, por 
fim, c) nexo de causalidade entre o fato administrativo e o dano. A 
responsabilidade civil no ordenamento jurídico brasileiro é fulcrado 
a) na conduta, comissiva ou omissiva; b) no dano; e c) na relação 
de causalidade (o dolo e a culpa são elementos acidentais, pois 
coabitam no ordenamento pátrio tanto a responsabilidade objetiva 
quanto a subjetiva).

- Afirma o demandante em sua exordial: a) na data de 23/10/2015, 
às 23:00h, quando seguia para Cabo Verde depois de realizar o 
check-in no aeroporto dos Guararapes, nesta capital, foi intercep-
tado por agentes da Polícia Federal, que o informaram a respeito 
da existência de um mandado de prisão em aberto no seu nome, 
conduzindo-o em seguida para a sala da PF, no mesmo aeroporto; 
b) no momento da abordagem não teria sido apresentado ao deman-
dante o referido mandado, informando-se mais tarde da existência de 
dois mandados de prisão, sendo um da Comarca de Macapá, o qual 
desconheceria completamente,  e outro da Comarca de Recife; c) foi  
liberado pela PF apenas às 5:00 da manhã do dia posterior, mediante 
a apresentação da cópia do indulto definitivo, trazida por seu filho, 
concedido nos autos do processo de n° 2011.028.1770, corrente 
perante a 1ª Vara Regional de Execução Penal da Capital/PE, na 
data de 17/11/2014; d) perdeu o voo para a África, sofrendo abalos 
psicológicos, pois encontrava-se na condição de pastor evangélico 
em meio a integrantes de uma  missão religiosa destinada ao país 
africano, sendo detido indevidamente, por ato ilícito da autoridade.

- Conforme salientou o magistrado a quo; O direito de ir e vir do 
autor não poderia sofrer qualquer mácula, em virtude de informa-
ção que deveria constar nos sistemas informatizados da instituição, 
uma vez já haver cumprido a pena na qual fora condenado, tendo 
havido sentença de extinção da punibilidade transitada em julgado 
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(Id. nº 4058300.4009601). Note-se, a sentença de indulto definitivo 
foi prolatada em 17/11/2014, mais de um ano antes do fato, objeto 
deste processo; tempo mais do que suficiente para os órgãos res-
ponsáveis alimentarem os sistemas de informação que tratam de 
registro de impedimento de deixar o país, que jamais poderia estar, 
ainda, ativo no caso do autor, pois sequer havia mandado de prisão 
vigente contra a sua pessoa.

- Reputo o dano moral configurado. Encontrava-se o autor em meio à 
comitiva religiosa em missão para a África (docs 4058300.4009603, 
4058300.4009597), de modo que sua detenção indevida, que oca-
sionou a perda do voo e da companhia dos demais religiosos, por 
certo atrapalhou ou atrasou seus compromissos, fazendo-o passar 
por abalo que não pode ser classificado como mero dissabor ou 
aborrecimento, fazendo jus o apelado, portanto, à indenização pelos 
danos suportados.

- O dano moral é dor, sofrimento, angústia, abalo significativo do 
ser. Como tal é incomensurável financeiramente. Uma vez violada a 
moral, não se põe, por qualquer forma, mesmo financeira, as coisas 
no status quo ante. Esse ponto é nodal e diferencia sobremaneira a 
responsabilidade civil patrimonial da extrapatrimonial. Enquanto a 
responsabilidade civil patrimonial permite a plena recomposição do 
estado anterior ao dano, não há relação jurídica que recomponha 
a moral violada. Nesta senda, a tutela do dano moral deve ser emi-
nentemente indutora de comportamentos probos, antecipatória e, 
por que não, inibitória. Cuida-se do viés pedagógico da reparação, 
como costuma referir à doutrina. Doutra senda, a reparação moral 
serve de alento, de “consolação” à vítima. Entrevê-se, assim, a 
dupla função (negativa e positiva) que a prestação de dar assume 
na responsabilidade civil por dano extrapatrimonial: 1) servir de 
desestímulo ao infrator (função negativa individual) e à sociedade 
(função negativa geral), tornando mais desvantajoso descumprir 
a lei e malferir a moral alheia, de modo a reforçar as expectativas 
normativas do agir; e 2) conceder à vítima uma “retribuição”, uma 
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compensação, ainda que fictícia (função positiva individual). Nesse 
sentido, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 
sobre o tema: (RESP 201103000333, Raul Araújo, STJ - Quarta 
Turma, DJe data:28/05/2012).

- Assentadas estas premissas, as circunstâncias do caso concreto 
dão os contornos específicos, individualizados da prestação obriga-
cional. No particular, em razão dos argumentos expostos, entendo 
por bem fixar a indenização no montante de R$ 10.000,00 (dez mil 
reais), valor que reputo suficiente para compensar o prejuízo moral 
experimentado, sem que reste caracterizado enriquecimento sem 
causa (função positiva) e, ao mesmo tempo, desestimular a conduta 
desidiosa do infrator (função negativa-pedagógica).

- Apelação parcialmente provida.

Processo nº 0814535-55.2017.4.05.8300 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Leonardo Augusto Nunes 
Coutinho (Convocado)

(Julgado em 25 de março de 2019, por unanimidade)



J U R I S P R U D Ê N C I A

D E

D I R E I T O

C O N S T I T U C I O N A L



45

Boletim de Jurisprudência - Junho/2019 (2ª Quinzena)

CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO
PENSÃO POR MORTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDA-
DE. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO IMPROVIDO

EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR 
MORTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. TUTELA DE 
URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
IMPROVIDO.

- Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antonio José de 
Medeiros (identificador 4050000.11810345), em face de decisão 
(identificador 4058400.3780175), que indeferiu pedido de tutela pro-
visória de urgência, determinando à União a concessão de pensão 
por morte.

- Antonio José de Medeiros interpôs o presente agravo de instrumen-
to, alegando, em síntese, que a) é um dos 16 filhos do instituidor da 
pensão por morte requerida, José Wenceslau de Medeiros, falecido 
no dia 1º de Janeiro de 2015, do casamento com a sua mãe, a Sr.ª 
Maria de Lourdes de Medeiros; b) tem 55 (cinquenta e cinco) anos 
de idade e desde a infância padece da enfermidade cadastrada 
com o Código Internacional de Doenças F72, como se pode ver 
do laudo médico psiquiátrico juntado aos autos; c) essa avaliação 
psiquiátrica foi realizada para instruir o processo de Interdição Ju-
dicial que tramitou na 2ª Vara Cível da Comarca de Caicó, no qual 
houve o reconhecimento da sua incapacidade para os atos da vida 
civil; d) o instituidor da pensão por morte requerida sempre foi o 
responsável financeiro por sua manutenção, despesas que saldava 
com os proventos de servidor público aposentado, dos quadros da 
UNIÃO, bem como por intermédio do Ministério da Defesa, por ter 
sido ex-combatente de guerra, percebendo o benefício assistencial 
decorrente dessa atividade; e) foi interditado judicialmente em 2008, 
portanto antes do falecimento de seu pai em 2015; f) quando o seu 
pai faleceu, não se encontrava inscrito como dependente, razão pela 
qual a sua mãe passou a receber integralmente a pensão por morte.
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- Para ter direito ao benefício de pensão por morte devem ser de-
monstrados três requisitos: (a) a ocorrência do evento morte; (b) a 
condição de dependente de quem objetiva a pensão e (c) a demons-
tração da qualidade de segurado do de cujus.

- Compulsando os autos, verifico que a decisão recorrida não me-
rece reforma, em face da ausência dos requisitos necessários para 
a concessão da tutela de urgência.

- Em que pese o instituidor do benefício José Wenceslau de Medei-
ros tenha falecido em 2015, o agravante, na qualidade de filho, e 
interditado judicialmente desde 2008, o indeferimento administrativo 
tenha ocorrido em 2015, somente ingressou com o processo judicial 
em 2018, o que afasta o periculum in mora.

- Também não vislumbro a presença da fumus boni iuris, uma vez 
que a prova do direito alegado não prescinde de dilação probatória, 
mormente por terem sido produzidas depois da morte do instituidor 
da pensão requerida, e sem a participação da demandada, portanto, 
sem a imprescindível participação em contraditório da ré, e da atual 
beneficiária da pensão por morte, mãe do autor que, alegadamente, 
mantém as despesas do lar em benefício da família toda.

- Assim, não demonstrada a presença dos requisitos legais, nego 
provimento ao agravo de instrumento e mantenho o indeferimento 
do pedido de tutela de urgência.

- Agravo de instrumento improvido.

Processo nº 0811422-30.2018.4.05.0000 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Fernando Braga

(Julgado em 2 de março de 2019, por unanimidade)
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CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. APELAÇÃO. 
DESPROVIMENTO

EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.  EXECUÇÃO 
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. APELAÇÃO. DESPROVI-
MENTO.

- Os Sindicatos possuem ampla legitimidade ativa para atuarem como 
Substituto Processual na defesa de Direitos e Interesses Coletivos 
ou Individuais dos integrantes da categoria que representam, sendo 
desnecessária a autorização individual dos substituídos.

- São legitimados ativos para a execução os Servidores que, inde-
pendentemente de filiação ao Sindicato, provarem, na fase executiva, 
fazer parte da categoria representada e se enquadrarem na situação 
jurídica contemplada pelo Título Executivo.

- “O STJ, em sede de recurso representativo da controvérsia, re-
conheceu não haver obrigatoriedade de as execuções individuais 
serem propostas no mesmo Juízo ao qual fora distribuída a demanda 
coletiva, podendo o beneficiário fazer uso do foro da comarca de 
seu domicílio”.

- Apelação desprovida.

Processo nº 0800056-71.2014.4.05.8103 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Alexandre Luna Freire

(Julgado em 23 de março de 2019, por unanimidade)
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CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
RESPONSABILIDADE CIVIL. POSSE TARDIA. PERCEBIMENTO 
DE VENCIMENTOS ATRASADOS. REPERCUSSÃO. VIDA FUN-
CIONAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. IMPROVIMENTO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 
RESPONSABILIDADE CIVIL. POSSE TARDIA. PERCEBIMENTO 
DE VENCIMENTOS ATRASADOS. REPERCUSSÃO. VIDA FUN-
CIONAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. IMPROVIMENTO.

- Apelação interposta em face da sentença que extinguiu o feito 
sem apreciação do mérito, quanto ao pedido de reconhecimento do 
tempo de serviço com efeito retroativo para fins de aposentadoria, 
promoções, remoções e demais consectários, nos termos do art. 
485, inciso VI, do CPC; bem como julgou improcedente o pedido de 
pagamento dos vencimentos retroativos à data da sua nomeação, 
bem como de indenização pelos danos morais e materiais.

- O apelante obteve na via judicial, através do Mandado de Segurança 
nº 0017295- 83.2012.4.05.8300, o reconhecimento da nulidade do 
ato administrativo que obstou a sua posse no cargo de professor da 
apelada, na especialidade de tecnologia ambiental, haja vista possuir 
a formação em ciências ambientais. Requer, no presente feito, o 
pagamento dos vencimentos retroativos ao período de 25/08/2012 
a 13/04/2015, bem como que retroajam à data originalmente de-
signada para a posse os efeitos de aposentadoria, a incidência de 
regra previdenciária referente ao período, enquadramento funcional 
para fins de contagem do tempo de serviço e demais repercussões 
funcionais, além do pagamento de indenização pelos danos morais.

- É indevido o recebimento dos vencimentos retroativos ao período 
compreendido entre 25/08/2012, data inicialmente designada para 
a posse, e 13/04/2015, data da posse efetiva. Como bem pontuou 
o julgador a quo, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em sede de 
repercussão geral, que a nomeação tardia para cargo público por 
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força de decisão judicial não gera direito à contrapartida indeniza-
tória, salvo situação de flagrante arbitrariedade (Tema 671 - RE nº 
724.347).

- Quanto à retroação à data da posse anulada dos efeitos da sua 
vida funcional como contagem de tempo de serviço para a aposen-
tadoria, regra previdenciária aplicável, progressões funcionais etc., o 
art. 7º da Lei nº 8.112/90 dispõe que a investidura em cargo público 
ocorrerá com a posse, de modo que apenas a partir de sua data 
devem incidir tais efeitos.

- O candidato aprovado em concurso público e nomeado tardiamente 
em razão de interpretação da legislação, por parte da Administração 
Pública, judicialmente, tida como inadequada, não faz jus à indeniza-
ção por danos patrimoniais ou morais pelo tempo em que aguardou 
a solução definitiva pelo Poder Judiciário.

- Apelação improvida.

Processo nº 0806089-63.2017.4.05.8300 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Élio Siqueira Filho

(Julgado em 28 de março de 2019, por maioria, em julgamento por 
Turma ampliada)
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CONSTITUCIONAL
HABEAS DATA. ACESSO ÀS INFORMAÇÕES CONSTANTES 
NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE DE PAGA-
MENTOS DE TRIBUTOS. SISTEMA DE CONTA CORRENTE DA 
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. DIREITO DO 
CONTRIBUINTE

EMENTA: CONSTITUCIONAL. HABEAS DATA. ACESSO ÀS IN-
FORMAÇÕES CONSTANTES NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS 
DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE TRIBUTOS. SISTEMA DE 
CONTA CORRENTE DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO 
BRASIL. DIREITO DO CONTRIBUINTE.

- Apelação de sentença que extinguiu o feito com julgamento do 
mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC/15 para conceder a ordem, 
determinando à autoridade coatora que disponibilize ao contribuinte 
o acesso aos dados armazenados nos sistemas informatizados de 
apoio à arrecadação federal utilizado pela Secretaria da Receita Fe-
deral do Brasil a respeito do pagamento de tributos e contribuições 
federais no período de 1991 a 2016. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios, ante a gratuidade da ação de habeas data 
(art. 21 da Lei nº 9.507/97).

- Apela a Fazenda Nacional alegando que não basta que as infor-
mações estejam em poder de entidades governamentais, sob pena 
de se reconhecer um direito sem limites frente ao Estado, de forma 
que a interpretação do preceito constitucional somente pode ser 
no sentido de que é o caráter público do bando de dados que abre 
ensanchas ao uso do presente remédio constitucional, até porque 
se as informações forem daquelas que não possam ser transmitidas 
a terceiros não se poderá cogitar de eventual prejuízo de qualquer 
ordem que venha a ser causado na esfera jurídica do impetrante. 
Afirma ainda que o requerimento administrativo realizado ainda 
não foi julgado e que a Administração tem 360 dias para fazê-lo. 
Argumenta que o contribuinte solicita de forma genérica todos os 
demonstrativos e extratos de conta-corrente abrangendo todos os 
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tributos e contribuições pagos em quaisquer sistemas informatizados, 
não apenas os do SINCOR e CONTACORPJ, de apoio à arrecadação 
federal já utilizados pela RFB desde o ano de 1991, alguns sistemas 
inclusive já desativados, para a verificação da existência de direito 
creditório a seu favor. 

- Aduz ainda que a pretensão apresentada vai de encontro com a 
legislação, a qual determina que cabe ao próprio contribuinte apurar 
os créditos a serem restituídos e utilizados em compensação de 
tributos administrados pela RFB. Sustenta por fim que os registros 
constantes dos sistemas mencionados não têm respaldo material 
para ensejarem, por si sós, cobrança de débitos ou reconhecimen-
to de créditos compensáveis pelos contribuintes e que qualquer 
ato da administração em direção ao contribuinte, com relação a 
esses débitos/créditos tributários, depende de procedimentos com-
plementares, internos e externos, inclusive de ação fiscal junto ao 
contribuinte, conforme o caso. Pede pelo provimento do recurso e 
a improcedência do pedido.

- O habeas data é garantia constitucional adequada para a obtenção 
dos dados concernentes ao pagamento de tributos do próprio con-
tribuinte constantes dos sistemas informatizados de apoio à arreca-
dação dos órgãos da administração fazendária dos entes estatais.

- As informações fiscais conexas ao próprio contribuinte devem a ele 
serem fornecidas por força da consagração do direito à informação 
do art. 5º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, que traz como 
única ressalva o sigilo imprescindível à segurança da sociedade e 
do Estado, o que não se aplica no caso em questão.

- O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 673.707, 
Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2015, submetido ao regime da repercussão 
geral, já se manifestou no sentido de que “o caráter público de todo 
registro ou banco de dados contendo informações que sejam ou que 
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possam ser transmitidas a terceiros ou que não sejam de uso privativo 
do órgão ou entidade produtora ou depositária das informações é 
inequívoco (art. 1º, Lei nº 9.507/97)”.

- O STJ, no julgamento do RE nº 673.707 (repercussão geral - Tema 
582) decidiu que “Aos contribuintes foi assegurado constitucional-
mente o direito de conhecer as informações que lhes digam respeito 
em bancos de dados públicos ou de caráter público, em razão da 
necessidade de preservar o status de seu nome, planejamento em-
presarial, estratégia de investimento e, em especial, a recuperação 
de tributos pagos indevidamente”. (RE 673.707, Relator(a):  Min. 
Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 17/06/2015, publicação em 
30-09-2015).

- Esse egrégio Regional também já assentou que: “Não pode a RFB 
se negar a fornecer os extratos atinentes às anotações constantes 
do SINCOR ao contribuinte que requerê-la, abrangendo tudo que 
diga respeito ao próprio interessado em relação aos pagamentos 
de tributos federais”. (TRF5, AC 08004934420164058103, Quarta 
Turma, Rel. Federal Rubens de Mendonça Canuto, unânime, Jul-
gamento: 23/11/2018).

- Apelação improvida.

Processo nº 0805472-40.2016.4.05.8300 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Leonardo Carvalho

(Julgado em 11 de março de 2019, por unanimidade)
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PENAL E PROCESSUAL PENAL
AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO PENAL. FORO POR PRERRO-
GATIVA DE FUNÇÃO. NOVO POSICIONAMENTO DO STF. LIMI-
TAÇÃO AOS CRIMES COMETIDOS DURANTE O EXERCÍCIO DO 
CARGO E RELACIONADOS ÀS FUNÇÕES DESEMPENHADAS. 
CRIME SUPOSTAMENTE COMETIDO POR PREFEITO EM MAN-
DATO ANTERIOR DESCONTÍNUO À GESTÃO ATUAL. DECLÍNIO 
DE COMPETÊNCIA

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMEN-
TAL. AÇÃO PENAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. 
NOVO POSICIONAMENTO DO STF. LIMITAÇÃO AOS CRIMES CO-
METIDOS DURANTE O EXERCÍCIO DO CARGO E RELACIONA-
DOS ÀS FUNÇÕES DESEMPENHADAS. CRIME SUPOSTAMENTE 
COMETIDO POR PREFEITO EM MANDATO ANTERIOR DESCON-
TÍNUO À GESTÃO ATUAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA.

- Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal em 
face de decisão que indeferiu o pedido de remessa dos autos ao 
Juízo de primeiro grau formulado pelo agravante, por reconhecer 
estar afeta à esfera de competência deste Tribunal a presente per-
secução criminal.

- O agravante sustenta, em síntese, que o Pleno do STF, ao julgar a 
Questão de Ordem na Ação Penal 937, consagrou tese notavelmente 
restritiva em relação às regras constitucionais sobre a prerrogati-
va de foro, de maneira a condicionar a sua aplicação apenas aos 
crimes que tenham sido cometidos durante o exercício do cargo e 
que guardem relação com a função desempenhada, o que, no seu 
entender, não ocorreu na hipótese.

- O presente caso trata de Ação Penal proposta pelo Ministério 
Público Federal em face de N.P.D.A (atual Prefeito do Município de 
Esperança/PB) e outros, pelo cometimento, em tese, dos crimes 
tipificados nos arts. 89 e 90 da Lei 8.666/1993 e no art. 1º, inciso 
I, do Decreto-Lei 201/67, com fundamento em suposta fraude na 
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execução do Convênio 1345/2009, firmado entre o Município de 
Esperança/PB e o Ministério do Turismo, o qual teve vigência entre 
25/11/2009 e 11/06/2010, perfazendo o montante de R$ 250.000,00.

- Após o regular recebimento da denúncia pelo Juízo da 6ª Vara 
Federal/PB e determinada a citação dos acusados para oferta de 
resposta à acusação, restou certificado pela Secretaria daquele 
Juízo que o acusado N.P.D.A foi eleito Prefeito do Município de Es-
perança/PB, razão pela qual foi determinada a remessa dos autos 
a esta Corte Regional. 

- Depois de expedidas cartas de ordem para a colheita da prova oral 
e outras diligências ainda não cumpridas em sua integralidade, a 
Procuradoria Regional da República, invocando recente mudança de 
orientação jurisprudencial adotada pelo Pleno do Supremo Tribunal 
Federal (Ação Penal 937/RJ, j. 03/05/2018), requereu o envio dos 
autos ao Juízo da 6ª Vara Federal/PB, por entender que os supostos 
crimes praticados no mandato de 2009/2012 pelo investigado N.P.D.A 
não possuem ligação com o atual mandato de Prefeito (mandato de 
2017/2020).

- Conforme entendimento recente do Plenário do Supremo Tribunal 
Federal, o foro por prerrogativa de função: aplica-se apenas aos 
crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às 
funções desempenhadas pelo mandatário; e, após o final da instru-
ção processual, com a publicação do despacho de intimação para 
apresentação de alegações finais, a competência para processar e 
julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente 
público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qual-
quer que seja o motivo. (Questão de Ordem na Ação Penal 937-RJ)

- No caso de crime relacionado a Prefeito, cometido, em tese, quando 
de mandato anterior (caso de mandatos contínuos ou descontínuos), 
é competente o TRF5 para processar e julgar o feito, considerando o 
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disposto no art. 29, X, e no art. 60, § 4º, I, ambos da CF. A orientação 
jurisprudencial adotada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal 
(Questão de Ordem na Ação Penal 937/RJ, j. 03/05/2018) limita-se 
às hipóteses do art. 102, I, b e c, da CF, que se encontra no Título 
IV (Da Organização Dos Poderes), Capítulo III (Do Poder Judiciário), 
Seção II (Do Supremo Tribunal Federal), da Constituição Federal. 
Em interpretação simétrica do art. 102, I, b e c, em relação a outros 
dispositivos constitucionais, desde que inseridos no Título IV (Da 
Organização Dos Poderes) da CF, correta é a aplicação do prece-
dente do Pleno do Supremo Tribunal Federal (Questão de Ordem na 
Ação Penal 937/RJ, j. 03/05/2018). Ocorre que o art. 29, X, da CF, 
que determina o julgamento do Prefeito perante o Tribunal de Jus-
tiça, encontra-se inserido no Título III (Da Organização do Estado), 
Capítulo IV (Dos Municípios), da CF, ou seja, em Título diverso do 
abordado pela Suprema Corte na Questão de Ordem da Ação Penal 
937/RJ. E não poderia ser diferente, pois a Constituição Federal deu 
tratamento diferenciado à hipótese, dispondo sobre o julgamento de 
Prefeito perante o Tribunal de Justiça quando trata dos preceitos a 
serem seguidos pela lei orgânica que rege o Município, e não quando 
trata da competência dos Tribunais. Tal questão está intimamente 
relacionada à autonomia municipal, característica básica do Estado 
Federativo (residindo esta na capacidade de autodeterminação 
dentro do círculo de competência traçado pelo governo soberano), 
de modo que também ligada diretamente ao disposto no art. 60, § 
4º, da CF, que veda proposta de emenda tendente a abolir a forma 
federativa de Estado, tratando-se de cláusula pétrea. A Constituição 
Federal particularizou o caso de Prefeito, sendo certo que a inter-
pretação externada no precedente do STF não alcança o art. 29, 
X, da CF, pois, do contrário, estar-se-ia criando nova hipótese de 
competência não prevista na Carta Magna. Nessa ordem de ideias, 
o representante do Município, a teor do art. 29, X, da CF (repise-se, 
inserido no Título III - Da Organização do Estado - da CF), deve ser 
julgado perante o Tribunal de Justiça (tratando-se de verbas federais, 
pelo TRF), não havendo como fazer qualquer distinção jamais auto-
rizada pela Constituição Federal. A corroborar essa tese, vale-se do 
voto condutor proferido pelo Ministro Luís Roberto Barroso nos autos 



57

Boletim de Jurisprudência - Junho/2019 (2ª Quinzena)

da Ação Penal 937/STF (item 24), a partir do qual se depreende que 
a intenção da maioria dos Ministros daquela Corte é de restringir a 
aplicação da norma constitucional referente ao foro por prerrogativa 
de função apenas quando sopesada tal norma com os princípios da 
igualdade e da república, não tendo sido feita qualquer menção ao 
princípio federativo, ao qual o art. 29, X, da CF está intimamente 
ligado. O esforço retórico contido no voto condutor do Ministro Luís 
Roberto Barroso é direcionado, apenas, como já dito, aos postu-
lados da igualdade e da república, como fundamento a justificar a 
interpretação restritiva da norma constitucional de foro privilegiado. A 
questão sob o prisma do princípio federativo não foi ali enfrentada, de 
modo que não há de se aplicar o precedente do STF em relação ao 
art. 29, X, da CF, que determina a competência para julgamento de 
Prefeito. Como o Supremo Tribunal Federal não tratou do tema sob 
essa ótica, o art. 29, X, da Constituição Federal deve ser observado 
em sua plenitude. (Considerações feitas pelo Relator)

- Ocorre que, nos casos de crimes praticados em mandato anterior e 
descontínuo à atual gestão de Prefeito, o Pleno deste TRF5 reconhe-
ceu a inaplicabilidade da regra constitucional de prerrogativa de foro, 
nos termos da decisão do STF na Ação Penal 937/RJ, considerando 
que a autoridade perde o foro, sendo irrelevante que venha nova-
mente ocupar a chefia do Poder Executivo do Município ou exercer 
outro mandato com foro por prerrogativa de função (TRF5, Pleno, 
Inq. 3.667/CE, Rel. p/ acórdão Des. Federal Fernando Braga, julg. 
31/10/2018). Em hipótese idêntica (crime supostamente praticado 
por atual Prefeito em mandato anterior descontínuo): TRF5, Pleno, 
Inq. 3.631, Rel. Des. Federal Fernando Braga, julg. 24/10/2018.

- Tendo sido o suposto crime cometido por Prefeito em mandato an-
terior descontínuo à gestão atual, há de ser declinada a competência 
para o Juízo de primeira instância, nos termos dos precedentes deste 
TRF5 acima citados.

- Vale registrar que, considerando a fase em que se encontra a pre-
sente ação penal, não resta configurada a hipótese de prorrogação 
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da competência mencionada no voto condutor da aludida AP 937/
RJ do STF (“Após o final da instrução processual, com a publicação 
do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, 
a competência para processar e julgar ações penais não será mais 
afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou 
deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo”).

- Agravo regimental provido, declinando-se a competência para o 
Juízo de primeira instância.

Agravo Regimental na Ação Penal n° 299/01-PB

(Processo n° 0001134-62.2016.4.05.8201/01)

Relator: Desembargador Federal Paulo Machado Cordeiro

(Julgado em 27 de março de 2019, por unanimidade)
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PENAL E PROCESSUAL PENAL
PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA 
MEDIANTE SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. INOCOR-
RÊNCIA DE MEIOS ACAUTELADORES MENOS GRAVOSOS. 
NECESSIDADE DA MEDIDA. DENEGAÇÃO DA ORDEM

EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. 
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA MEDIANTE SATISFAÇÃO 
DOS REQUISITOS LEGAIS. INOCORRÊNCIA DE MEIOS ACAU-
TELADORES MENOS GRAVOSOS. NECESSIDADE DA MEDIDA. 
DENEGAÇÃO DA ORDEM.

- Cuida-se de habeas corpus liberatório impetrado em favor de Willi-
mis Rodrigues de Souza, preso preventivamente, desde 15/01/19, por 
ordem do Juízo da 36ª Vara Federal da SJ/PE (exarada ao ensejo 
da decisão que recebeu a denúncia ofertada contra ele).

- Os fatos, segundo o relatório presente na decisão que decretou a 
preventiva, são esses:

“[...] em 23/09/2018, em local próximo ao Terminal Marítimo de 
Passageiros do Porto do Recife, ao lado do órgão Gestor de Mão 
de Obra (OGMO), os denunciados, com vontade livre e consciente, 
comunhão de desígnios e divisão de tarefas, subtraíram para si, 
mediante grave ameaça exercida com uso de arma de fogo: 1) Uma 
Pistola modelo PT 840 TAURUS, registro 002638420, pertencente 
ao patrimônio da União - Receita Federal do Brasil, registrada em 
nome da Razão Social Alfândega do Porto de Santos (fls. 18/19), 
número da arma: SJO34930 e cadastro SINARM 2016/008745775-
95, carregada com 15 munições CBC Copper Bullet (CXPO Tactical 
130 gr.) .40 S&W (Fabricação 07/01/2013, L-12); 2) Uma carteira 
funcional de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil (n° cédula 
012788; emissão 04/06/2015); 3) Uma autorização para porte de 
arma de fogo institucional; 4) Um celular iPhone X cinza; 5) Um 
relógio da marca Diesel; 6) Um cordão simples; 7) Dois cartões de 
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crédito (Banco do Brasil e Nubank) pertencentes a Daniel Saraiva 
Magalhães; 8) Duas correntes de ouro e um celular modelo Iphone 
8 Plus, bens pertencentes a Débora Sofia Monteiro de Senna.”

- No sentir da impetração, não haveria indícios mínimos da autoria 
delitiva quanto ao paciente, tendo em vista que a autoridade policial 
e o Ministério Público Federal teriam cometido diversos equívocos 
durante a apuração inquisitorial:

“Há basicamente três fatos apontados pela Autoridade policial e MP 
– bastante frágeis – que ligam o paciente ao crime e que justificam, 
em tese, a prisão preventiva: um possível reconhecimento pela ví-
tima Débora (i); o telefonema realizado ao Agente Alessandro (ii) e 
a menção ao paciente em ligação interceptada no celular do corréu 
Ismael (iii).”

- O writ alega ainda que os pressupostos e requisitos necessários 
para a segregação cautelar não estariam presentes no caso em 
tela (a aplicação de outras medidas cautelares garantiria a tutela 
jurisdicional), donde os pedidos formulados:

“Como restou devidamente consignado, a constrição cautelar imposta 
ao paciente não encontra guarida no ordenamento jurídico em vigor.

Diante do exposto, espera e confia seja julgado procedente este writ, 
de modo que seja reconhecida a ausência de requisitos autorizadores 
da prisão preventiva (fumus commissi delicti e periculum libertatis), 
devendo ser concedida a Ordem, com a consequente expedição 
de alvará de soltura, para que o paciente possa responder à ação 
em liberdade.

Por conseguinte, que esta Colenda Corte conceda a ordem de 
habeas corpus liminarmente para que seja IMEDIATAMENTE expe-
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dido alvará de soltura, e, em sede de mérito, seja a referida ordem 
confirmada.”

- A materialidade é induvidosa, estando suficientemente demonstra-
dos, por agora, os indícios de autoria. Há nos autos reconhecimento 
do paciente feito por parte de uma das vítimas, quebra de sigilo 
telefônico (de pretenso coautor do roubo) revelando diálogo que o 
vincula (o paciente) à ação criminosa e o dado, insofismável, de que 
ele tinha consigo (ou ao menos sabia onde estava) a arma subtraída 
do servidor público vitimado.

- O crime é grave e as notícias trazidas aos autos revelam uma pos-
sível militância criminosa por parte do paciente, tudo recomendando, 
então, em atenção à tutela da ordem pública, a manutenção da 
medida processual extrema (prisão preventiva), nos termos do CPP, 
arts. 312 e 313, máxime porque não se indicou qualquer outra que, 
alternativamente, tivesse o mesmo potencial efetivo (CPP , Art. 319).

- A tramitação da ação penal, por outro lado, é célere, não havendo 
excesso de prazo a tornar insuportável a manutenção da custódia 
cautelar.

- Ordem denegada.

Processo n° 0802064-07.2019.4.05.0000 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima

(Julgado em 27 de março de 2019, por unanimidade)
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PENAL E PROCESSUAL PENAL
HABEAS CORPUS PERSEGUINDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO 
PENAL CUJA DENÚNCIA IMPUTA AO PACIENTE A PRÁTICA 
DE CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA, EM RAZÃO DE 
SUPOSTAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS INCOMPATÍVEIS 
COM A RENDA DECLARADA NO SEU IMPOSTO DE RENDA 
PESSOA FÍSICA, A SABER: A) TRÊS MILHÕES, SETENTA E 
SETE MIL, DUZENTOS E TRÊS REAIS E DOZE CENTAVOS, NO 
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2006; E, B) TRÊS MILHÕES, CEN-
TO E TRINTA E CINCO MIL, SETECENTOS E OITENTA E SEIS 
REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS, NO EXERCÍCIO FI-
NANCEIRO DE 2007. NARRA A DENÚNCIA, OUTROSSIM, QUE, 
NO MESMO PERÍODO, O PACIENTE TAMBÉM TERIA OMITIDO A 
PERCEPÇÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, ASSIM DISCRIMINADOS: 
A) ONZE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS, EM 2006; E, 
B) DOZE MIL E SEISCENTOS REAIS, EM 2007

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS 
PERSEGUINDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL CUJA DE-
NÚNCIA IMPUTA AO PACIENTE A PRÁTICA DE CRIMES CONTRA 
A ORDEM TRIBUTÁRIA, EM RAZÃO DE SUPOSTAS MOVIMEN-
TAÇÕES FINANCEIRAS INCOMPATÍVEIS COM A RENDA DECLA-
RADA NO SEU IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA, A SABER: 
A) TRÊS MILHÕES, SETENTA E SETE MIL, DUZENTOS E TRÊS 
REAIS E DOZE CENTAVOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 
2006; E, B) TRÊS MILHÕES, CENTO E TRINTA E CINCO MIL, 
SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO 
CENTAVOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2007. NARRA A DE-
NÚNCIA, OUTROSSIM, QUE, NO MESMO PERÍODO, O PACIENTE 
TAMBÉM TERIA OMITIDO A PERCEPÇÃO DE RENDIMENTOS 
TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE FOR-
TALEZA, ASSIM DISCRIMINADOS: A) ONZE MIL QUINHENTOS 
E CINQUENTA REAIS, EM 2006; E, B) DOZE MIL E SEISCENTOS 
REAIS, EM 2007.

- O pedido deduzido na impetração se calca em dois fundamentos: 
a) que a denúncia não se desincumbiu do ônus de descrever sufi-
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cientemente os fatos; e, b) que a ação penal se alicerça em processo 
administrativo eivado de nulidade, porquanto o ora paciente fora 
intimado em endereço inexistente, diferente do informado, tanto que 
lhe foi concedida a segurança mediante sentença (MS 0800957-
09.2018.4.05.8100).

- De logo, uma simples leitura da peça vestibular é bastante para se 
concluir, pelo menos até onde é autorizado divisar, nesta via estrei-
ta, que restaram satisfeitos os requisitos previstos no artigo 41, do 
Código de Processo Penal, a determinar que  a denúncia ou queixa 
conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circuns-
tâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais 
se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, 
o rol das testemunhas.

- Outrossim, no recebimento da denúncia vigora o princípio do in 
dubio pro societate, de sorte que, não demonstrada manifestamente 
a carência de justa causa para o exercício da ação penal, não deve 
ser cerceado o direito de acusar do Estado (RSE 2.231, Des. Rubens 
de Mendonça Canuto, julgado em 25 de abril de 2017).

- Tampouco merece acolhida o segundo argumento deduzido pelo 
impetrante, no sentido de trancar a ação penal, ou, ao menos, 
suspendê-la, até o trânsito em julgado do mandado de segurança 
impetrado com vista à decretação de nulidade do processo admi-
nistrativo que alicerça a ação penal.

- A uma, porque a independência entre as instâncias penal e admi-
nistrativa é indiscutível. Nesse sentido, destaca-se o precedente do 
Superior Tribunal de Justiça a estrugir que a jurisprudência desta 
Corte é no sentido da autonomia e independência das esferas civil, 
penal e administrativa, razão porque eventual improcedência de 
demanda ajuizada na esfera civil ou de procedimento administra-
tivo instaurado não vincula ação penal instaurada em desfavor do 
agente (HC 306.865, Min. Ribeiro Dantas, julgado em 10 de outubro 
de 2017).
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- A três, porque o processo e julgamento de ação penal só se revela 
prejudicada quando, na esfera administrativa, o fato é tido como 
inexistente, o que não é aqui o caso.

- A duas, conforme anotou o Ministério Público Federal no seu pare-
cer, sequer existe uma decisão definitiva na esfera cível a respeito da 
nulidade do processo administrativo, visto que a ação mandamental 
não transitou em julgado, tendo sido proferida apenas uma sentença, 
em primeiro grau, favorável ao contribuinte, a qual, destaque-se, já foi 
desafiada por apelação, como acima mencionado, o que bem revela 
a fragilidade que seria tratá-la como condicionante para o reconhe-
cimento ou não da atipicidade da conduta imputada ao paciente no 
presente feito, fl. 84 (id. 4050000.14625007).

- Em resumo, examinados minuciosamente todos os fundamentos 
trazidos pelo impetrante, não se vislumbra a imperiosa necessidade 
de trancar a ação penal, sequer de paralisar sua marcha.

- Ordem de habeas corpus denegada.

Processo n° 0802042-46.2019.4.05.0000 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Vladimir Souza Carvalho

(Julgado em 23 de março de 2019, por unanimidade)
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PENAL E PROCESSUAL PENAL
CRIME DE GUARDA  E TRANSPORTE DE SUBSTÂNCIA ENTOR-
PECENTE DO EXTERIOR PARA O TERRITÓRIO NACIONAL. ART. 
33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. DOSIMETRIA DA PENA. FIXA-
ÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO 
NEGATIVA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. ACONDICIO-
NAMENTO DA DROGA EM EMBALAGENS DE BRINQUEDOS. 
IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DA MINORANTE. 
ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. TRANSNACIONALIDADE 
DO DELITO. ART. 41, I, DA LEI Nº 11.343/2006. PENA PECUNIÁ-
RIA. DESPROPORCIONALIDADE. ACUSADA ASSISTIDA PELA 
DEFENSORIA PÚBLICA. DIREITO À ISENÇÃO AO PAGAMENTO 
DAS CUSTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE GUARDA  
E TRANSPORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE DO EXTE-
RIOR PARA O TERRITÓRIO NACIONAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI 
11.343/2006. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA BASE 
ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DE UMA 
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. ACONDICIONAMENTO DA DROGA 
EM EMBALAGENS DE BRINQUEDOS. IMPOSSIBILIDADE. NE-
GATIVA DE APLICAÇÃO DA MINORANTE. ART. 33, § 4º, DA LEI 
Nº 11.343/2006. TRANSNACIONALIDADE DO DELITO. ART. 41, I, 
DA LEI Nº 11.343/2006. PENA PECUNIÁRIA. DESPROPORCIO-
NALIDADE. ACUSADA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. 
DIREITO À ISENÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO 
PARCIALMENTE PROVIDO.

- Apelação interposta contra a sentença proferida pelo Juízo Federal 
da 11ª Vara da Seção Judiciária do Ceará, que condenou a acusada 
à pena de 8 (oito) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclu-
são e multa de 880 (oitocentos e oitenta) dias-multa à proporção de 
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, a ser cumprida inicialmente 
em regime fechado, por infração ao art. 33 c/c  art. 40, I, da Lei nº 
11.343/2006.

- Narra a denúncia que a acusada foi presa em flagrante, no dia 
17/10/2017, ao desembarcar na cidade de Recife/PE, procedente 
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de Lisboa/Portugal, portando consigo cerca de 1,340 Kg de subs-
tância entorpecente escondida em fundos falsos de embalagens de 
brinquedos que estavam no interior de suas malas, cuja submissão 
a análise por meio do aparelho denominado espectrômetro, revelou 
sinais de Tetrahidrocanabinol, princípio ativo da maconha e do ha-
xixe. De acordo com a denúncia, foram apreendidos em poder da 
denunciada documentos de embarque e hospedagem de pessoa 
conhecida como Felipe do Nascimento, havendo notícia de que já 
teria ele sido preso na Noruega, por tráfico de entorpecentes.

- A jurisprudência do colendo STJ vem reconhecendo que a forma 
de acondicionamento da droga constitui justificativa para o afasta-
mento da aplicação da causa de diminuição da pena de que trata o 
art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 e não como circunstância judicial 
do crime na 1ª fase da dosimetria da pena (art. 59 do CP), como foi 
considerado na sentença recorrida. Precedente: STJ, Quinta Turma, 
HC 380.067, Relator: Min.  Felix Fischer, julg. 21/12/2017, publ. DJe: 
14/03/2017, decisão unânime.

- Pena-base fixada em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, 
quando o mínimo legal para o delito de transporte de substância 
entorpecente é de 5 (cinco) anos de reclusão, em face da valoração 
negativa da circunstância do crime, tendo em vista que a droga ter 
sido acondicionada nos fundos das embalagens de brinquedos si-
tuadas no interior da bagagem da ré, sem indicações das papilares 
nas referidas embalagens que possibilitasse o confronto técnico, a 
demonstrar cuidado na manipulação da droga.

- Afasta-se a valoração negativa da forma de acondicionamento da 
droga na primeira fase da dosimetria da pena, como circunstância 
do crime, de modo a reduzir a pena-base fixada para 5 (cinco) anos 
de reclusão, mínimo legal fixado para o tipo penal (art. 30, caput, da 
Lei de Entorpecente).



67

Boletim de Jurisprudência - Junho/2019 (2ª Quinzena)

- A jurisprudência do colendo STJ vem reconhecendo que a forma de 
acondicionamento da droga aliado a informação de envolvimento do 
agente em atividade criminosa enseja a não aplicação da minorante 
prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Precedente: Quinta 
Turma, HC 420837, Relator: Min. Felix Fisher, julg. 23/11/2017, publ. 
DJe: 01/12/2017, decisão unânime.

- Nos termos do art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006, constitui causa 
de diminuição da pena ou minorante, a ensejar a redução das pe-
nas de um sexto a dois terço, que o agente seja primário, de bons 
antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre 
organização criminosa.

- Embora a ré tenha bons antecedentes e seja primária, a forma como 
acondicionou a droga em sua viagem de Lisboa a Recife, sem registro 
papilar que possibilitasse o confronto técnico, conforme mencionado 
pela perícia, demonstra um cuidado na manipulação da droga, com 
possível utilização de luvas, evidencia um modus operandi bem 
planejado no intuito de dificultar a fiscalização no aeroporto. Além 
disso, a sua hospedagem no Porto, conforme voucher de reserva 
de hospedagem (apreendido pela Policia) em seu nome e no nome 
de Felipe Fernandes do Nascimento, preso na Noruega por tráfico 
de entorpecente, demonstra o seu envolvimento com atividades 
criminosas. Desse modo, não se revela possível a aplicação da 
minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

- No que se refere à causa de aumento da pena de que trata o art. 
40, I, da Lei nº 11.343/2006, relativa a transnacionalidade do delito, 
a jurisprudência do colendo STJ vem se manifestando no sentido 
de que o transporte da droga com a transposição das fronteiras, do 
exterior para o território nacional, caracteriza a transnacionalidade do 
crime de tráfico ilícito de drogas. Precedente: Terceira Turma, ACR 
08176915120174058300, Relator: Desembargador Federal Rogério 
Gonçalves de Abreu, julg. 30/07/2018, decisão unânime.
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- Restou comprovado que a droga foi transportada de Lisboa para 
o Recife, o que configura a transnacionalidade do delito. Por essa 
razão, deve a pena aumentar entre 1/6 a 2/3, por força do art. 40, I,  
da Lei de Entorpecente, não havendo que se falar em bis in idem, 
já que as condutas imputadas à acusada na denúncia foram a de 
transportar e guardar a droga (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e não 
a de importar, de modo que se justifica a aplicação da majorante.

- Conquanto tenha sido quase completado o destino final da interna-
lização da substância entorpecente, apreendida no Aeroporto Inter-
nacional do Recife mas que se destinava a outra cidade, cujo destino 
somente seria sabido após realização de contato pelo destinatário 
da droga, conforme afirmado pela ré aos policiais, no momento de 
sua prisão, é razoável que se reduza a majorante, aplicada na fração 
quase máxima de 3/5, para a fração de 1/3, uma vez que a droga 
apreendida não o foi em grande quantidade (1,340 Kg).

- A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena priva-
tiva de liberdade e, também, levar em conta a situação econômica do 
acusado, nos termos do art. 49, § 1º, do Código Penal. Precedente 
deste Tribunal: Terceira Turma, ACR 08077836720174058300, Rela-
tor: Desembargador Federal Rogério Fiaho Moreira, julg. 27/03/2018, 
decisão unânime.

- Diante do afastamento da valoração negativa das circunstâncias 
judiciais e da fixação da pena-base no mínimo cominado, a pena de 
multa deve ser reduzida para o mínimo legal previsto no art. 33, § 
1º, da Lei nº 11.343/2006, ou seja de 550 (quinhentos e cinquenta) 
dias-multa para 500 (quinhentos) dias-multa, na primeira fase de 
fixação desta pena. Pelas mesmas razões, com relação à causa de 
aumento da pena prevista no art. 40, I, do referido diploma legal, fica 
a mesma reduzida para a fração de 1/3, o que resulta em a pena 
definitiva de multa de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.
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- Mantido o valor do dia-multa correspondente a 1/30 (trigésimo) do 
salário mínimo, ante a situação econômica da acusada, com o que 
o valor da multa a ser paga corresponde a 22,2 (vinte e dois vírgula 
dois) salários mínimos vigentes à época da consumação do crime 
(outubro de 2017), corrigidos monetariamente até a data do efetivo 
pagamento.

- A jurisprudência deste egrégio Tribunal vem se manifestando no 
sentido de que o réu patrocinado, desde a origem pela Defensoria 
Pública, deve ser isento do pagamento das custas processuais. 
Precedente: Primeira Turma, ACR 15.352, Relator: Desembargador 
Federal Leonardo Resende Martins, julg. 13/12/2018, publ. DJe: 
09/01/2019, pág. 53, decisão unânime).

- Apesar da acusada ter sido assistida pela Defensoria Pública 
da União a partir da interposição da apelação (identificador nº 
4058300.4795971), é razoável que se afaste o pagamento das cus-
tas processuais, tendo em vista sua comprovada hipossuficiência.

- Apelação da acusada parcialmente provida para: reduzir a pena-
-base de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão para 5 (cinco) 
anos de reclusão bem como a causa de aumento da pena ensejada 
pela transnacionalidade da droga de 3/5 para 1/3, tornando a pena 
de reclusão definitiva em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses; b) reduzir 
a pena de multa fixada em 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa 
para 500 (quinhentos) dias-multa, bem como a causa de aumento da 
pena prevista no art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006, da fração de 3/5 
para 1/3, fixando a pena pecuniária definitiva em 666 (seiscentos e 
sessenta e seis) dias-multa, com manutenção do valor unitário em 
1/30 do salário mínimo vigente à época da consumação do delito; c) 
isentar a acusada do pagamento das custas processuais.
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Processo n° 0817386-67.2017.4.05.8300 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Carlos Rebêlo Júnior

(Julgado em 29 de março de 2019, por unanimidade)
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PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL. SONEGAÇÃO FISCAL (ART. 1º, I, C/C 
12, I, DA LEI Nº 8.137/90) E LAVAGEM DE CAPITAIS (ART. 1º, 
CAPUT, VI E § 4º, DA LEI Nº 9.613/98). PRESCRIÇÃO RETRO-
ATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO CRIME 
DE LAVAGEM DE CAPITAIS. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO 
DA PUNIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS 
DO CRIME TRIBUTÁRIO. DEMONSTRAÇÃO. DOSIMETRIA DA 
PENA. AJUSTE

EMENTA: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SONEGAÇÃO FISCAL 
(ART. 1º, I, C/C 12, I, DA LEI Nº 8.137/90) E LAVAGEM DE CAPITAIS 
(ART. 1º, CAPUT, VI E § 4º, DA LEI Nº 9.613/98). PRESCRIÇÃO 
RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO CRI-
ME DE LAVAGEM DE CAPITAIS. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO 
DA PUNIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DO 
CRIME TRIBUTÁRIO. DEMONSTRAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. 
AJUSTE. 

- Apelante condenado pelos crimes tipificados nos arts. 1º, I, c/c art. 
12 da Lei nº 8.137/90 e 1º, caput, VI e § 4º, da Lei nº 9.613/98 às 
penas de 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclu-
são e 180 (cento e oitenta) dias-multa (delito tributário) e 7 (sete) 
anos e 6 (seis) meses de reclusão e 220 dias-multa pelo crime de 
lavagem de capitais. 

- Segundo a denúncia, no ano-calendário de 1998, o recorrente de 
maneira consciente e voluntária teria suprimido tributos relativos 
à vultosa movimentação financeira da empresa C. T. M. LTDA., 
omitindo informações as autoridades fazendárias. Teria, também,  
ocultado valores provenientes de crimes praticados contra o sistema 
financeiro nacional, valendo-se, justamente, dessa pessoa jurídica 
e de outra, a empresa A. A. V. LTDA.

- No que se refere ao crime previsto pelo art. 1º, caput, VI, e § 4º, da 
Lei nº 9.613/98, forçoso é o reconhecimento da extinção da punibi-
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lidade do sentenciado, mercê da prescrição retroativa da pretensão 
punitiva.

- Não se aplica aos crimes cometidos antes de sua vigência a novel 
redação do § 1º do artigo 110 do CP, dada pela Lei nº 12.234/2010, 
por conferir tratamento mais rigoroso ao instituto da prescrição. Inte-
ligência do artigo 5º, inciso XL, da CF/88 (a lei penal não retroagirá, 
senão para beneficiar o réu). 

- Transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação, e 
tendo sido aplicada ao réu a pena privativa de liberdade de 7 (sete) 
anos e 6 (seis) meses de reclusão, ter-se-á por prescrita a pretensão 
punitiva do Estado, se decorridos 12 (doze) anos entre a data dos 
fatos e o recebimento da denúncia, o que ocorreu na espécie em se 
tratando do crime de lavagem de capitais.

- Hipótese em que os fatos datam de 1998 e a denúncia só veio a 
ser recebida em 28 de fevereiro de 2011, mais de 12 (doze) anos 
após o início da contagem do lapso prescricional. Extinção da pu-
nibilidade declarada.

- Com relação ao crime tributário não há que se falar em prescrição, 
uma vez que a constituição definitiva do crédito tributário apenas 
ocorreu em janeiro de 2005, ao passo que a exordial fora recebida 
em fevereiro de 2011.

- Hipótese em que não configurado o bis in idem alegado pelo ape-
lante, eis que a outra ação penal proposta em seu desfavor, além 
de não versar sobre crimes contra a ordem tributária, compreende 
período distinto daquele de que se ocupam os presente autos. Ou 
seja, os fatos tratados no presente processo correspondem ao ano-
-calendário de 1998, enquanto aqueles discutidos na outra ação 
penal tiveram lugar no ano-calendário de 1999.
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- Conquanto se sustente ser atípica a conduta do sentenciado, já 
que na qualidade de gerente (empregado) não teria qualquer poder 
decisório sobre a administração da empresa, irretorquível é a prova 
de que era o responsável pela gestão da C. T. M. LTDA., que fun-
cionava como empresa fictícia, constituída por dois sócios “laranjas” 
em benefício do recorrente, o qual, na realidade, era o verdadeiro 
administrador da pessoa jurídica em questão. Essa empresa atua-
va única e exclusivamente para dar aparência de legitimidade aos 
numerários recebidos pela A. A. V. LTDA. 

- Os vetores considerados pelo Juízo na fixação da pena-base 
refletem circunstâncias inerentes ao próprio tipo penal pelo qual 
condenado o recorrente ou dizem respeito a fatos que não justificam 
a elevação da reprimenda. 

- Em relação ao vetor “culpabilidade”, o modus operandi ao qual a 
sentença se refere (emprego de 2 empresas e interpostas pessoas), 
para realizar o incremento na pena-base, realmente justifica maior 
censura social sobre conduta pela qual restou condenado, de vez que 
crimes dessa natureza não precisam de todo esse aparato para ser 
cometidos. Assim, o caso concreto revelou considerável sofisticação 
e engenho na empreitada delitiva levada a efeito pelo sentenciado, 
a ensejar o aumento.

- Não é pertinente a majoração quanto ao vetor “personalidade” 
do agente quando o réu limita-se a negar os fatos centrais em seu 
interrogatório, apresentando somente justificativas e teses que, por 
inverossímeis, sequer são acolhidas, de modo que sua explanação 
não transcende o seu direito de defesa. 

- Quanto às “circunstâncias do crime”, entendeu o magistrado a 
quo que o fato de o réu “ter criado uma pessoa jurídica de fachada 
justamente para lavar o dinheiro oriundo das operações escusas de 
outras, o que envolveu várias operações comerciais, empresariais, 
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econômicas, dentre outras” mereceria maior censura social. Teve 
presente, porém, o delito de lavagem de capitais, cuja punibilidade 
está prescrita. Assim, não se sustenta a negativação para o crime 
tributário.

- Finalmente, quanto ao vetor “comportamento da vítima”, enten-
deu o magistrado a quo que o “Sistema Financeiro Nacional e a 
União, em nenhum momento pode ser encarado como provocador 
da conduta do réu”. É sabido, porém, que, nas situações em que a 
vítima se mantém inerte ou mesmo atua de forma a não prejudicar 
a empreitada criminosa, não é possível aumentar a pena-base com 
fundamento em seu comportamento, devendo tal circunstância ser 
considerada neutra, conforme entendimento pacífico do col. STJ.  

- Redução da pena-base privativa de liberdade 2 (dois) anos e 6 
(seis) meses de reclusão. À míngua de circunstâncias atenuantes ou 
agravantes e de causas de diminuição, incide tão somente a causa 
de aumento de pena prevista no art. 12, I, da Lei nº 8.137/90, cuja 
majoração, no patamar de 2/5 (dois quintos), merece ser mantida, 
em razão da vultosa quantia sonegada (superior a vinte milhões 
de reais, nos termos dos autos de infração que renderam ensejo à 
representação fiscal para fins penais). Pena privativa de liberdade 
fixada, definitivamente, em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

- Redução da pena de multa ao quantitativo de 90 (noventa) dias-
-multa, mantido o valor individual fixado na sentença (1/2 do salário 
mínimo vigente na época do crime), a fim de compatibilizá-la à pena 
privativa de liberdade ora imposta.

- Substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de 
direitos, na forma estabelecida do artigo 44, § 2º, do Código Penal, 
consistente na prestação de serviços à comunidade em entidade a 
ser definida pelo Juízo da execução e prestação pecuniária no valor 
da pena de multa já fixada.
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- No que diz respeito à indenização prevista no art. 387, IV, do CPP, 
constata-se que tal pleito não consta da exordial, de sorte que essa 
parte da condenação caracteriza ofensa aos princípios constitu-
cionais do contraditório e da ampla defesa, nos termos de pacífica 
jurisprudência desta corte.

- Provimento, em parte, do apelo, para afastar-se a condenação pelo 
crime de lavagem de capitais, em face da extinção da punibilidade 
pela prescrição e reduzir-se as penas fixadas pelo crime de contra 
a ordem tributária.

Apelação Criminal n° 14.944-PE

(Processo n° 0002168-03.2015.4.05.8300)

Relator: Desembargador Federal Rubens de Mendonça Canuto Neto

(Julgado em 26 de março de 2019, por unanimidade)
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PREVIDENCIÁRIO
RECURSO DA AUTORA, ANTE SENTENÇA QUE EXTINGUE O 
FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR TER ENCAMPADO 
O ENTENDIMENTO DE TER A AUTORA FORMULADO DOIS PE-
DIDOS DE BENEFÍCIO DE CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA 
EM INVALIDEZ, O SEGUNDO ANTES DA RESPOSTA DO ENTE 
PREVIDENCIÁRIO ACERCA DO PRIMEIRO

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DA AUTORA, ANTE SEN-
TENÇA QUE EXTINGUE O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 
POR TER ENCAMPADO O ENTENDIMENTO DE TER A AUTORA 
FORMULADO DOIS PEDIDOS DE BENEFÍCIO DE CONVERSÃO 
DO AUXÍLIO-DOENÇA EM INVALIDEZ, O SEGUNDO ANTES DA 
RESPOSTA DO ENTE PREVIDENCIÁRIO ACERCA DO PRIMEIRO.

- No aspecto, a r. sentença só faz referência ao benefício 551.618.722-
9, não ligando o novo pedido de benefício ao seu número de batismo.

- Ocorre – e a autora demorou a se fazer entender – que os bene-
fícios não são idênticos.

- Um, recebe o número 551.618.722-9, abarca o período de 29 de 
maio de 2012 a 26 de maio de 2017, refere-se à CID K076 (trans-
torno da disfunção temporomandibular), cuja cessação ora se irre-
signa a autora, com o consequente pedido de restabelecimento e 
sua conversão em aposentadoria por invalidez. Este é, portanto, o 
benefício principal.

- O outro, é o benefício de nº 619.144.295-5, concedido no período 
de 27 de junho de 2017 a 30 de setembro de 2017, repousa no be-
nefício absolutamente diverso GID G552 - Transtornos dos Nervos, 
das Raízes e dos Plexos Nervosos, que foi concedido pelo período 
de noventa dias, benefício que foi buscado, independentemente do 
resultado do outro pedido de benefício, porque, ao cessar o período 
do benefício primevo, a autora ainda se apresentou ao trabalho. 
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Mas impedida de realizar suas atividades laborais básicas, ante 
as dores que lhe impingem a enfermidade, teve que pedir licença, 
indicada pelo período de 180 dias, benefício que lhe foi concedido 
pelo período de noventa dias, como já acentuado.

- Ao fazer menção aos dois benefícios, como se carregassem o 
mesmo pedido, a douta sentença laborou em equívoco, fazendo com 
que, por duas vezes, esta relatoria baixasse os autos em diligência 
para as explicações devidas, o que só se alcançou êxito na segunda 
manifestação, na segunda vez.

- Retirada a pedra, que inspirou o douto Juízo do primeiro grau a 
extinguir o feito sem resolução do mérito, necessário se faz com que 
os autos retornem ao Juízo de origem para a realização da perícia 
judicial, a fim de se poder adentrar no mérito da invalidez perseguida.

- Anulação da sentença, para baixar os autos em diligência, para os 
fins já explicitados.

Processo n° 0808774-61.2017.4.05.8100 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Vladimir Souza Carvalho

(Julgado em 23 de março de 2019, por unanimidade)
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PREVIDENCIÁRIO
AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA. LAU-
DO FAVORÁVEL. SEQUELA DE POLIOMIELITE. ENFERMIDADE 
PROGRESSIVA. APELAÇÃO DO INSS IMPROVIDA

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDA-
DE TOTAL E DEFINITIVA. LAUDO FAVORÁVEL. SEQUELA DE 
POLIOMIELITE. ENFERMIDADE PROGRESSIVA. APELAÇÃO DO 
INSS IMPROVIDA.

- O benefício previdenciário do auxílio-doença, nos termos do art. 
59 da Lei nº 8.213/91, alcança tão somente aqueles segurados que 
estão em situação de incapacidade temporária para o trabalho, 
com quadro clínico de característica reversível. Em contraponto, a 
aposentadoria por invalidez é concedida àquele que se encontra em 
situação de incapacidade laboral permanente e definitiva, sem possi-
bilidade de reversão de seu quadro patológico, contanto que atenda 
aos requisitos estampados no art. 42 daquele mesmo diploma legal.

- Além da invalidez temporária ou definitiva, devem, outrossim, ser 
preenchidos os pressupostos da qualidade de segurado e da carência 
exigida, esta correspondendo a 12 contribuições mensais.

- Relativamente à qualidade de segurado e à carência, tem-se que 
restaram devidamente comprovadas, tendo em vista que consta vín-
culo empregatício urbano devidamente anotado na CTPS do autor.

- Em consonância com os termos expendidos no laudo pericial, o 
autor amolda-se perfeitamente à típica hipótese de concessão do 
benefício propugnado. Restou verificado que o suplicante possui 
Polirradiculoneurite com hérnia interdiscal em segmento torácico-
-lombar, enfermidade decorrente de sequela de poliomielite, que 
gera incapacidade total e definitiva para a realização de qualquer 
atividade laboral.
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- Em relação ao argumento de que a doença é preexistente ao in-
gresso do autor no RGPS, verifica-se que, embora a enfermidade 
tenha se iniciado na infância, o quadro é de caráter progressivo, 
de modo que seu agravamento conduz a uma incapacidade para o 
exercício do trabalho.

- O promovente não tem condições de exercer suas antigas ativida-
des para as quais estava preparado, devendo, portanto, ser reco-
nhecido seu direito ao auxílio-doença desde a data do indeferimento 
administrativo, nos termos da sentença.

- Apelação improvida. Condenação do INSS ao pagamento de hono-
rários recursais, nos termos do art. 85, § 11, CPC/2015, ficando os 
honorários sucumbenciais majorados em dois pontos percentuais.

Apelação Cível n° 600.656-CE

(Processo n° 0000212-54.2019.4.05.9999)

Relator: Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira

(Julgado em 14 de março de 2019, por unanimidade)
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PREVIDENCIÁRIO
AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-
-ACIDENTE. LEI Nº 8.213/91. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA 
VERIFICAR A CONDIÇÃO DE SEGURADO DO AUTOR E SUA 
REAL LIMITAÇÃO PARA O TRABALHO. ANULAÇÃO DA SEN-
TENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. NECES-
SIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. APELAÇÃO PROVIDA

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTA-
DORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-ACIDENTE. LEI Nº 8.213/91. 
AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA VERIFICAR A CONDIÇÃO DE 
SEGURADO DO AUTOR E SUA REAL LIMITAÇÃO PARA O TRA-
BALHO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO 
JUÍZO DE ORIGEM. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓ-
RIA. APELAÇÃO PROVIDA.

- Hipótese em que foi requerido à inicial, subsidiariamente à con-
cessão de auxílio-doença, com conversão em aposentadoria por 
invalidez, a concessão do benefício de auxílio-acidente, caso se 
constatasse, após a perícia, uma redução da capacidade laborativa 
do autor e, conquanto na sentença tenha se entendido que o autor 
não teria sofrido redução na sua capacidade laborativa, é de se 
observar que a perícia médica oficial (id. 3007732) atestou que o 
periciando é portador de cicatrizes e fibrose cutânea (CID 10 - L90.5), 
que lhe causa uma limitação laboral leve (10% a 30%).

- Desse modo, tendo em vista que não restou analisado no primeiro 
grau a qualidade de segurado do demandante, assim como, com 
relação a real limitação deste para o trabalho, mostra-se necessária 
a realização de audiência de instrução e julgamento, com possíveis 
esclarecimentos do perito, para dirimir as questões.

- Apelação da parte autora provida para anular a sentença e de-
terminar a remessa dos autos ao Juízo de origem, para que seja 
devidamente instruído.
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Processo n° 0800151-50.2018.4.05.8204 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Edilson Pereira Nobre Júnior

(Julgado em 29 de março de 2019, por unanimidade)
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PREVIDENCIÁRIO
BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. DEFICIENTE E MISERABILIDADE 
COMPROVADAS. TERMO INICIAL A PARTIR DO REQUERIMEN-
TO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO IMPROVIDA

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. DEFI-
CIENTE E MISERABILIDADE COMPROVADAS. TERMO INICIAL 
A PARTIR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO 
IMPROVIDA.

- Apelação de sentença que julgou procedente o pedido de concessão 
de Benefício de Prestação Continuada (BPC) à autora deficiente – 
Valdineide Oliveira da Conceicão – a partir da data do requerimento 
administrativo, (21/11/2013), até o efetivo implante do benefício em 
caráter mensal, com incidência de juros de mora aplicados à cader-
neta de poupança. (Artigo 1°-F da Lei 9.494/97 com redação dada 
pela Lei nº 11.960, de 2009), até a data da expedição do precatório, 
desde que este seja pago no prazo estabelecido pelo artigo 100 da 
Constituição Federal (STF, RE nº 298.616/SP), mais correção mone-
tária, nos termos do artigo 1º, § 1º, da Lei nº 6.899/81 e Súmula nº 
148 do STJ. Os juros moratórios incidirão a partir da citação válida 
(Súmula 204/STJ).

- O INSS alega que não foram preenchidos os requisitos legais para 
a concessão do benefício previdenciário perseguido.

- O benefício assistencial foi introduzido em nosso ordenamento 
pela Constituição Federal de 1988, em seu art. 203. A matéria foi 
regulamentada com a edição da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 
1993, que assegura o benefício de prestação continuada aos defi-
cientes e aos idosos, e do Decreto nº 1.744, de 8 de dezembro de 
1995, que, além de prever o direito à obtenção deste, regulamenta-o 
de maneira minuciosa, discriminando, inclusive, as exigências para 
sua concessão.
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- A sentença registra e está comprovado nos autos, através do 
Laudo Pericial (fls. 77/78), que a autora “pericianda não apresenta 
comportamento normal. () a incapacidade não é somente pela perda 
auditiva, e considero a incapacidade permanente. () As doenças 
são congênitas, tanto a perda auditiva, como o comportamento de 
problemas psiquiátricos. (). A perda auditiva constatada pelas au-
diometrias. Não sai de casa, não quer se comunicar, nem mesmo 
no Centro de Atendimento Educacional Especializado de Canindé, 
conforme relatório desta unidade. () A autora não apresenta condi-
ção de exercer qualquer atividade laborativa. Apresenta perda de 
audição moderada a severa”.

- Por outro lado, as testemunhas ouvidas em Juízo são categóricas 
ao afirmar que a parte autora não trabalha, e sua renda familiar é 
inferior ao salário-mínimo.

- Logo, está provado que a parte autora preencheu todos os requisitos 
legais à fruição do benefício assistencial postulado, qual seja, ser 
portadora de incapacidade para o exercício do trabalho e impossi-
bilidade de sustento por si ou pela própria família.

- Quanto ao requisito da hipossuficiência financeira, previsto no ar-
tigo 20, § 3º, da Lei 8.742/1993, comungo com o entendimento do 
Julgador a quo que caberia ao INSS fazer prova de suas alegações, 
mormente porque o indeferimento do pedido administrativo se deu 
por não ter havido parecer favorável da perícia médica.

- Apelação improvida.

Processo n° 0815749-18.2018.4.05.0000 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Leonardo Carvalho

(Julgado em 11 de março de 2019, por unanimidade)
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PREVIDENCIÁRIO
PENSÃO POR MORTE. FILHO ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. 
QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL/TRABALHADOR RU-
RAL. NÃO COMPROVAÇÃO

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHO 
ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. QUALIDADE DE SEGURADO ES-
PECIAL/TRABALHADOR RURAL. NÃO COMPROVAÇÃO.

- Apelação interposta por F. V. S. O. (absolutamente incapaz), re-
presentado por sua Avó/tutora, contra sentença que julgou improce-
dente o pedido de concessão de pensão por morte, na qualidade de 
dependente (filho) de trabalhador rural, por entender que não restou 
demonstrada a condição de segurado especial do falecido.

- A controvérsia restringe-se à comprovação da qualidade de se-
gurado especial/trabalhador rural do extinto, à época do óbito em 
20/04/2007.

- Constata-se, apenas, Certidão de óbito declarando a profissão de 
“agricultor” para o falecido, enquanto os outros documentos referem-
-se aos demais familiares, inexistindo elementos de prova aptos que 
comprovem sua condição de segurado especial.

- Percebe-se que o único documento que menciona sua profissão 
de agricultor foi emitido em razão do seu óbito, insuficiente, portanto, 
para demonstrar o exercício do labor rural por ele antes de sua morte.

- Magistrado a quo asseverou que “... não foram apresentados do-
cumentos que de fato atestem a qualidade de agricultor do falecido 
à época da morte, tais como carteira de sindicato rural ou extratos 
comprovantes de participação nos programas governamentais vol-
tados para agricultores, ...”, merecendo destacar que, em parecer, 
o Ministério Público opina pela improcedência do benefício. 
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- Mantida condenação em honorários advocatícios imposta na sen-
tença recorrida, majorando-a, ainda, em um ponto percentual, cuja 
exigibilidade permanece suspensa, conforme arts. 85, § 11, e 98, § 
3º, ambos do CPC.

- Apelação não provida.

Processo nº 0800324-23.2017.4.05.8103 (PJe)

Relatora: Desembargadora Federal Isabelle Marne Cavalcanti 
de Oliveira Lima (Convocada)

(Julgado em 28 de março de 2019, por maioria, em julgamento por 
Turma ampliada)
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PROCESSUAL CIVIL
AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DE LIMINAR. DECISÃO DA 
PRESIDÊNCIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSTAÇÃO 
DOS EFEITOS DE DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR, EM 
AÇÃO POPULAR, DETERMINANDO QUE A PETROBRÁS E A 
ANP SUSPENDESSEM O PROCESSO DE ALIENAÇÃO DE CAM-
POS PETROLÍFEROS SITUADOS NA BAHIA (POLOS BURACICA 
E MIRANGA). POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE 
INSTRUMENTO EM FACE DA DECISÃO OBJETO DO PEDIDO 
DE SUSPENSÃO. PERDA DO OBJETO DA SUSPENSÃO DE 
LIMINAR. PRECEDENTES. EXTINÇÃO DO FEITO. AGRAVO 
PREJUDICADO

EMENTA: AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DE LIMINAR. DECI-
SÃO DA PRESIDÊNCIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUS-
TAÇÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR, 
EM AÇÃO POPULAR, DETERMINANDO QUE A PETROBRÁS E A 
ANP SUSPENDESSEM O PROCESSO DE ALIENAÇÃO DE CAM-
POS PETROLÍFEROS SITUADOS NA BAHIA (POLOS BURACICA 
E MIRANGA). POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE 
INSTRUMENTO EM FACE DA DECISÃO OBJETO DO PEDIDO DE 
SUSPENSÃO. PERDA DO OBJETO DA SUSPENSÃO DE LIMINAR. 
PRECEDENTES. EXTINÇÃO DO FEITO. AGRAVO PREJUDICADO. 

- Trata-se de agravo interno interposto pela UNIÃO contra decisão 
da Presidência desta Corte Regional que indeferiu o pedido de 
suspensão de liminar formulado com fundamento no art. 4º da Lei 
nº 8.437/92, que tinha por finalidade sustar os efeitos da decisão 
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária de Ser-
gipe, nos autos da Ação Popular nº 0806335-41.2017.4.05.8500.

- Em consulta ao sistema PJe do TRF5, constatou-se a existência 
do AGTR PJe nº 0816138-03.2018.4.05.0000, em face da decisão 
interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal da Seção 
Judiciária de Sergipe nos autos do processo PJe nº 0806335-
41.2017.4.05.8500, cujos efeitos se pretende suspender através 
deste pedido de suspensão de liminar.



89

Boletim de Jurisprudência - Junho/2019 (2ª Quinzena)

- Na linha da jurisprudência desta eg. Corte, ocorrendo a distribuição 
de agravo de instrumento no TRF5, posteriormente à apresentação 
de pedido de suspensão de liminar perante a Presidência, há de se 
decretar a perda superveniente do objeto do pedido de suspensão. 
Tal entendimento se justifica porquanto é no agravo que haverá o 
debate jurídico do mérito, o que desborda os estreitos limites do 
regime de contracautela ora manejado.

- Tal posição possui assento, dentre outros, nos seguintes prece-
dentes: EDSS 6.431/03/CE, Desembargador Federal Francisco 
Cavalcanti, Presidência, julgamento: 31.08.2005, publicação: 
DJ 15.12.2005 - Página 503; AGRASS 6.429/01/PE, Desem-
bargador Federal Francisco Cavalcanti, Pleno, julgamento: 
29.06.2005, publicação: DJ 04.08.2005 - Página 516; e AGRSL/SE 
08004852920164050000, Desembargador Federal Rogério Fialho 
Moreira, Pleno, julgamento: 08.03.2016.

- Suspensão de liminar prejudicada e, por consequência, prejudicado 
também o agravo interno.

Processo n° 0815049-42.2018.4.05.0000 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Manoel de Oliveira Erhardt

(Julgado em 4 de abril de 2019, por unanimidade)
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PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL
PEDIDO DE INGRESSO NO FEITO FORMULADO POR ENTE 
FEDERAL DEPOIS QUE A CAUSA FORA SENTENCIADA, VA-
LIDAMENTE, PELA JUSTIÇA ESTADUAL. ENCAMINHAMENTO 
DOS AUTOS AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL PARA DELI-
BERAR SOBRE O INTERESSE MANIFESTADO. NECESSIDADE. 
PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NESTE 
SENTIDO, COM NATUREZA INCLUSIVE VINCULANTE. AVA-
LIAÇÃO QUE SE REALIZA, NA HIPÓTESE CONCRETA, PARA 
EXCLUIR A CEF (PRETENSA INTERVENIENTE) DA RELAÇÃO 
PROCESSUAL, RESTITUINDO-SE O CADERNO PROCESSUAL, 
ENTÃO, AO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, 
A BEM DE QUE APRECIE O APELO FORMALIZADO PELA RÉ 
(“FEDERAL DE SEGUROS S/A”)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. PEDIDO 
DE INGRESSO NO FEITO FORMULADO POR ENTE FEDERAL 
DEPOIS QUE A CAUSA FORA SENTENCIADA, VALIDAMENTE, 
PELA JUSTIÇA ESTADUAL. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL PARA DELIBERAR SOBRE O 
INTERESSE MANIFESTADO. NECESSIDADE. PRECEDENTE DO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NESTE SENTIDO, COM NATU-
REZA INCLUSIVE VINCULANTE. AVALIAÇÃO QUE SE REALIZA, 
NA HIPÓTESE CONCRETA, PARA EXCLUIR A CEF (PRETENSA IN-
TERVENIENTE) DA RELAÇÃO PROCESSUAL, RESTITUINDO-SE 
O CADERNO PROCESSUAL, ENTÃO, AO EGRÉGIO TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, A BEM DE QUE APRECIE O APELO 
FORMALIZADO PELA RÉ (“FEDERAL DE SEGUROS S/A”).

- A presente demanda indenizatória foi proposta contra “Federal de 
Seguros S/A”. Depois de julgada a causa através de sentença exa-
rada pela 15ª Vara Estadual paraibana, a ré apelou. Na pendência 
da apreciação do recurso pelo egrégio TJPB, veio aos autos petição 
atravessada pela Caixa Econômica Federal (CEF) afirmando inte-
resse no feito relativamente a 16 dos 17 autores (apelados). A Corte 
Estadual da Paraíba, então, deliberou no sentido de caber a este 
Tribunal Regional Federal da 5ª Região “apreciar” o recurso quanto 
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aos litigantes referidos pelo banco em seu petitório, desmembrando 
o imbróglio em diferentes autos. É o que se analisa.

- O ingresso de ente federal no processo, sedizente interessado 
no desenlace da controvérsia, depois que o feito fora validamente 
julgado pela Justiça Estadual, não encontra solução direta (linear, 
cartesiana) no texto constitucional. Com efeito, a CF/88, em seu art. 
108, II, ao afirmar que compete aos TRFs “julgar, em grau de recurso, 
as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais 
no exercício da competência federal da área de sua jurisdição” não 
versa a hipótese dos autos. Mas, por outro lado, referida passagem 
também não inibe a harmonização na interpretação da lei relativa-
mente aos outros dispositivos previstos na CF/88 (art. 109, I), muito 
menos constrange (limita) a competência das Cortes Federais à 
feição numerus clausus.

- Sendo pacificamente certo, conforme dicção da Súmula 150 do 
STJ, que “compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de 
interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, 
suas autarquias ou empresas públicas”, exsurge fora de dúvida, por 
paralelismo inevitável, que, tratando-se de manifestação de interes-
se pós-sentencial, ou seja, manifestação de interesse exercitada já 
durante a fase de exame da apelação interposta, os autos devem 
ser encaminhados ao TRF que jurisdicione sobre a área também 
jurisdicionada pela Corte Estadual destinatária do apelo, cabendo 
à Corte Federal deliberar sobre a presença do interesse apresenta-
do, julgando o recurso em caso positivo (interesse qualificado, que 
justifique a presença do ente federal do feito) ou, excluindo o ente 
federal, restituir os autos à Corte Estadual de origem, sem suscitar 
conflito negativo de competência (em atenção aos ditames da Sú-
mula 224 do STJ, para quem, “excluído do feito o ente federal, cuja 
presença levara o Juiz Estadual a declinar da competência, deve o 
Juiz Federal restituir os autos e não suscitar conflito”).
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- No caso sub examine, (i) uma pretensa anulação da sentença seria 
fora de cogitação, porque, quando prolatada esta, o Juízo Estadual 
era o competente para apreciar a causa, máxime diante da inexis-
tência de ente federal na relação processual até então; por outro 
lado, (ii) o não encaminhamento dos autos ao TRF representaria 
usurpação da competência federal, na exata medida em que não 
cabe à Justiça Estadual aquilatar o interesse federal manifestado 
em juízo, deliberando sobre ele, assim como não cabe ao Tribunal 
Estadual, subtraindo de seu congênere federal a competência para 
decidir sobre sua própria competência [kompetenz kompetenz], (iii) 
determinar que o recurso seja compulsoriamente julgado pelo TRF 
(a disciplina do federalismo que permeia todo o ordenamento pátrio 
jamais permitiria inversão desse jaez; vide, como ilustração, o julgado 
pelo STJ no CC 86.632/PI, Relator o Ministro Luiz Fux).

- A necessidade de deslocamento horizontal da competência (para 
que o TRF decida acerca do interesse federal apresentado e, sendo 
o caso, sobre o próprio recurso lançados pela parte) já foi inclusive 
objeto de apreciação pelo Superior Tribunal Justiça, em julgamento 
sujeito à sistemática – aliás vinculante, cf. CPC/15, art. 988, IV, §§ 
4º e 5º, II – dos recursos repetitivos (REsp 1.111.159/RJ, Primeira 
Seção, Relator o Ministro Benedito Gonçalves):

“(...)

3. O pedido de intervenção da União realizado após a prolação da 
sentença enseja tão somente o deslocamento do processo para o 
Tribunal Regional Federal, para que examine o requerimento de 
ingresso na lide e prossiga (se for o caso) seu julgamento, sem a 
automática anulação da sentença proferida pelo Juízo Estadual.

4. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, 
submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.
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5. Recurso especial parcialmente provido, para determinar a manu-
tenção da sentença de primeiro grau e a remessa dos autos para o 
competente TRF, a fim de que se proceda à apreciação do pedido 
de intervenção da União e, se aceito, se realize o julgamento das 
apelações”.

- Disso tudo decorre que o primeiro exame a ser feito pelo TRF5 não 
é, ao contrário do mencionado no acórdão estadual de fls. 1271 e ss., 
o do mérito recursal em si, mas acerca do interesse da CEF na lide. 
Sendo preservada sua participação no processo, a Corte Federal 
julgará o recurso; de outro modo, excluído o banco, restituem-se os 
autos à Corte Estadual paraibana para as apreciações necessárias.

- Sobre o ponto, deve-se afirmar que a Lei 12.409/2011, com reda-
ção dada pela Lei 13.000/2014, não criou, para o FCVS, qualquer 
responsabilidade relativamente a possíveis vícios de construção das 
unidades financiadas, muito menos para contratos já findos e de há 
muito liquidados, senão que apenas tornou induvidosa a represen-
tatividade processual da CEF quanto ao fundo, disciplinando, na 
sequência, redundantemente, o trato processual da matéria.

- “O colendo STJ, quando do julgamento dos Embargos Decla-
ratórios nos Embargos Declaratórios no REsp nº 1.091.393/SC 
(Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy 
Andrighi, j. 10/10/2012), consolidou o entendimento no sentido de 
que, para que a CEF integre a lide, nas ações em que se discute a 
responsabilidade pelos danos causados por vícios de construção de 
imóvel financiado pelo SFH, são necessários os seguintes requisitos 
cumulativos: a) contrato celebrado entre 02/12/1988 e 29/12/2009; 
b) vinculação do instrumento ao FCVS; c) demonstração do com-
prometimento do FCVS, com risco efetivo de exaustão da reserva 
técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice” (Pje 
0000445-46.2017.4.05.0000, deste TRF5, Relator o Desembargador 
Federal Carlos Rebêlo Júnior).
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- À míngua, então, no caso concreto, de alegação e prova de qual-
quer impacto que se demonstrasse nos interesses do FCVS – não 
bastando, para tanto, diante da jurisprudência pacificada, ser pública 
a apólice do seguro –, deve-se excluir a Caixa Econômica Federal 
(CEF) do processo, o que, ipso facto, impõe a restituição dos autos 
ao egrégio TJPB para apreciar o apelo também no que concerne 
aos 16 recorridos quanto aos quais os autos foram desmembrados.

- Questão de ordem que se resolve no sentido de excluir a Caixa 
Econômica Federal (CEF) do processo, restituindo-se autos ao 
egrégio TJPB.

Apelação Cível n° 600.615-PB

(Processo n° 0000146-74.2019.4.05.9999)

Relator: Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima

(Julgado em 19 de março de 2019, por unanimidade)
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PROCESSUAL CIVIL
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRA-
MITAÇÃO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. CUMPRIMENTO 
PROVISÓRIO DE SENTENÇA AJUIZADO CONTRA O BANCO 
DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECONHE-
CIMENTO. ART. 516, II, DO CPC - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 
E ARTS. 98, § 2º, I, E 101, I, DO CDC - CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR. AGRAVO PROVIDO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRAMITAÇÃO PERANTE A JUSTIÇA FE-
DERAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA AJUIZADO 
CONTRA O BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FE-
DERAL. RECONHECIMENTO. ART. 516, II, DO CPC - CÓDIGO DE 
PROCESSO CIVIL E ARTS. 98, § 2º, I, E 101, I, DO CDC - CÓDIGO 
DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AGRAVO PROVIDO.

- Agravo de instrumento interposto pelo particular contra decisão 
que, nos autos do cumprimento provisório de sentença, reconhe-
ceu a incompetência absoluta da Justiça Federal e, ato contínuo, 
determinou a remessa dos autos ao Juízo Distribuidor da Comarca 
de Quixadá/CE, sob o fundamento de inexistir interesse da União, 
suas autarquias ou empresas públicas federais.

- Execução individual de sentença proveniente de ação civil pública 
proposta pelo MPF - Ministério Público Federal, na 3ª Vara da Seção 
Judiciária do Distrito Federal, em face do Banco do Brasil, União e 
BACEN com o escopo de assegurar aos agricultores do país – que 
contraíram empréstimos rurais – o ressarcimento das diferenças 
apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e BTN fixado em 
idêntico período (41,28%) a todos os mutuários (efeito erga omnes) 
que efetivamente pagaram a atualização do financiamento baseado 
em índice ilegal.

- De acordo com os termos do art. 516, II, do CPC, “o cumprimento 
de sentença efetuar-se-á perante o Juízo que decidiu a causa no 
primeiro grau de jurisdição”.
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- O colendo STJ - Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso 
representativo da controvérsia (REsp nº 1.243.887-PR), reconhe-
ceu não haver obrigatoriedade de as execuções individuais serem 
propostas no mesmo Juízo ao qual fora distribuída a demanda co-
letiva, podendo o beneficiário fazer uso do foro da comarca de seu 
domicílio, com esteio nas regras contidas nos arts. 98, § 2º, I, e 101, 
I, do CDC - Código de Defesa do Consumidor.

- Na espécie, ainda que a execução tenha sido proposta exclusiva-
mente em face do Banco do Brasil – sociedade de economia mista 
que não atrai, por si só, a aplicação do art. 109, da CF/88 – Cons-
tituição Federal de 1988, a ação civil pública da qual foi extraído o 
título executivo tramitou junto à Justiça Federal. Assim, mesmo que 
se trate de individual cumprimento provisório da sentença, reque-
rido em face do Banco do Brasil, compete à Justiça Federal o seu 
processamento. Inteligência do art. 516, II, do CPC e dos arts. 98, 
§ 2º, I, e 101, I, do CDC.

- Reconhecimento da competência absoluta da Justiça Federal para 
processar e julgar o cumprimento provisório de sentença.

- Precedente desta egrégia Corte.

- Agravo de instrumento provido.

Processo n° 0816026-34.2018.4.05.0000 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Rubens de Mendonça Canuto Neto

(Julgado em 29 de março 2019, por unanimidade)
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PROCESSUAL CIVIL
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CONEXÃO. NECESSIDA-
DE DE REUNIÃO DOS FEITOS PARA JULGAMENTO CONJUN-
TO. ART. 55, CAPUT, § 2º, I, E § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO 
CIVIL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO, A QUEM COUBE 
A DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO ANTERIOR

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 
AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO 
FISCAL. CONEXÃO. NECESSIDADE DE REUNIÃO DOS FEITOS 
PARA JULGAMENTO CONJUNTO. ART. 55, CAPUT, § 2º, I, E § 
3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA DO JU-
ÍZO SUSCITADO, A QUEM COUBE A DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO 
ANTERIOR.  

- Cuida-se de conflito negativo de competência figurando, como 
suscitante, o Juízo da 2ª Vara Federal de Sergipe e, como suscitado, 
o da 1ª Vara Federal de Sergipe, nos autos de processo em que se 
pretende anular procedimento do Tribunal de Contas da União (TC-
009.566/1999-6) e, por consequência, dos acórdãos dele emanados, 
com a suspensão das execuções fiscais dele decorrentes (Procs.  
nºs. 0801976-48.2017.4.05.8500 e 0802971-61.2017.4.05.8500).

- Pretendem os autores da ação a anulação do procedimento que 
teve seu curso perante o Tribunal de Contas da União e, assim, 
dos seus acórdãos, bem como a suspensão das execuções fiscais 
deles decorrentes, noticiando os autos que a ação, de nº 0805038-
96.2017.4.05.8500, foi distribuída originalmente ao Juízo da 2ª Vara 
Federal de Sergipe, que entendeu pela redistribuição ao argumento 
da existência de conexão entre ela e a Execução de Título Extrajudi-
cial, com seus trâmites perante o Juízo da 1ª Vara Federal, em face 
de um dos autores, concluindo esse último (da 1ª Vara, o suscitado) 
não ser o caso diante da inexistência de embargos à execução e, 
ainda, diante das pretensões e ritos distintos entre a execução ex-
trajudicial e a ação anulatória.
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- O Juízo suscitante, por seu turno, declarou sua incompetência 
ao fundamento de que a ação anulatória é conexa à execução nº 
0801976-48.2017.4.05.8500, que tem seus trâmites perante o Juí-
zo suscitado, por lhes ser comum a causa de pedir (Acórdão TCU 
nº 270/2016-PL) e uma das partes e, ainda, diante do ajuizamento 
de outra execução, a de nº 0802971-61.2017.4.05.8500, também 
conexa, diante da identidade com a outra parte autora na ação 
anulatória, e ainda à mesma causa de pedir, apontando, ao final, o 
ajuizamento primeiro daquela execução que tem seu curso perante 
o Juízo ora suscitado.

- No caso concreto, observa-se a aplicação do preceito trazido no art. 
55, caput, § 2º, I e § 3º, do Código de Processo Civil, de se firmar a 
conexão entre as ações por se fazer comum a causa de pedir, com 
identidade das partes, serem a execução do título extrajudicial e 
a ação anulatória relativas ao mesmo ato jurídico, bem como não 
se ter notícia de prolação de sentença em qualquer dos processos 
elencados, situação essa que afastaria a hipótese da reunião dos 
feitos. Precedentes deste TRF5: CC 3.215/CE, Rel. Des. Federal 
Roberto Machado, j. 30.03.2016; CC 2.928/PE, Rel. Des. Federal 
Élio Wanderley de Siqueira Filho, j. 06.05.2015.

- Possibilidade de reunião dos feitos, convergindo àquele que 
primeiro foi ajuizado, no caso a Execução Fiscal nº 0801976-
48.2017.4.05.8500.

- Conflito de competência conhecido para declarar competente o 
Juízo da 1ª Vara Federal de Sergipe, o suscitado.

Processo n° 0812705-88.2018.4.05.0000 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Leonardo Carvalho

(Julgado em 11 de março de 2019, por unanimidade)
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PROCESSUAL PENAL
AGRAVO INTERNO. APRESENTAÇÃO DE NOVOS ARGUMEN-
TOS E REITERAÇÃO DE TESES ANTERIORES JÁ RECHAÇA-
DAS PELO PLENÁRIO DESTA CORTE REGIONAL. EXECUÇÃO 
PROVISÓRIA DE CONDENAÇÃO PROFERIDA EM AÇÃO PENAL 
ORIGINÁRIA. RÉUS PRESOS. DECISÃO AGRAVADA QUE IN-
DEFERIU OS PEDIDOS DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E DE 
EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. COMPETÊNCIA DA COR-
TE REGIONAL PARA A EXECUÇÃO, AINDA QUE O ACÓRDÃO 
CONDENATÓRIO ESTEJA SUJEITO A RECURSOS ESPECIAL E 
EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓ-
RIA. ENTENDIMENTO DO STF

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. APRESEN-
TAÇÃO DE NOVOS ARGUMENTOS E REITERAÇÃO DE TESES 
ANTERIORES JÁ RECHAÇADAS PELO PLENÁRIO DESTA CORTE 
REGIONAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE CONDENAÇÃO PRO-
FERIDA EM AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. RÉUS PRESOS. DECISÃO 
AGRAVADA QUE INDEFERIU OS PEDIDOS DE SUSPENSÃO 
DA EXECUÇÃO E DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. 
COMPETÊNCIA DA CORTE REGIONAL PARA A EXECUÇÃO, 
AINDA QUE O ACÓRDÃO CONDENATÓRIO ESTEJA SUJEITO A 
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE 
DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. ENTENDIMENTO DO STF.

- Agravo interno interposto por M. A. S. e M. D. M. S. contra a deci-
são que determinou a continuidade da execução provisória de suas 
penas e indeferiu o pedido de expedição de alvará de soltura, sob 
o fundamento de cassação, pelo Presidente do Supremo Tribunal 
Federal, da liminar concedida pelo Ministro Marco Aurélio no dia 
19 de dezembro de 2018, na qual foi suspensa a possibilidade de 
prender condenados em Segunda Instância antes do trânsito em 
julgado, de forma que não subsistiria a decisão do STF em que se 
ampara o pedido de liberdade dos ora agravantes.

- Proferida decisão condenatória em Ação Penal Originária pelo 
TRF5, foi requerida pelo MPF e deferida por este Regional a exe-
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cução provisória das penas, com delegação dos atos ao Juízo de 
Primeira Instância, estando o acórdão pendente de Recursos Extre-
mos e com os autos originais em trâmite, de forma digitalizada, no 
Superior Tribunal de Justiça para julgamento do Recurso Especial 
interposto pelos agravantes.

- Preliminar de incompetência. O fato de o eminente Ministro Jorge 
Mussi, em decisão datada de 4 de novembro de 2013, ter indeferido 
o pedido de concessão imediata de habeas corpus preventivo no 
momento inicial do recebimento dos autos digitalizados do RESP 
1.388.345/AL, por não vislumbrar ameaça direta e imediata à liberda-
de de locomoção dos agravantes, não torna o Superior competente 
para examinar o pedido de execução da pena.

- Não pairam dúvidas quanto à competência do TRF para promover 
a execução do acórdão proferido pelo Pleno em Ação Penal Ori-
ginária, conforme previsão do art. 17, § 2º, do Regimento Interno 
desta egrégia Corte Regional: “Incumbe ao Vice-Presidente dirigir 
os processos de execução nos feitos de competência originária do 
tribunal e nas ações rescisórias extintas sem resolução do mérito ou 
julgadas improcedentes, bem como respectivos embargos”.

- Em se tratando de processo em que pelo menos um dos réus tem 
foro por prerrogativa de função nesta Corte Regional, é o TRF com-
petente para processar e julgar o feito e, posteriormente, executar 
o próprio acórdão condenatório, ainda que pendentes recursos nos 
Tribunais Superiores e, posteriormente ao julgamento, o réu tenha 
perdido o cargo que definiu a competência do Tribunal, devendo ser 
ressaltando que esse é o entendimento do STF que tem prevalecido 
na Ação Penal 470/MG, no caso conhecido como “mensalão”.

- Mérito. Os agravantes se insurgem contra o pedido de execução 
provisória do acórdão condenatório afirmando que: a) haveria diver-
gência no âmbito do STF sobre a execução provisória de decisões 
condenatórias proferidas em segundo grau, quando pendentes de 
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recursos extremos, sendo possível, a qualquer tempo, a mudança 
de entendimento a respeito do tema; b) não se poderia iniciar a 
execução antes do trânsito em julgado, tendo em vista a expressa 
previsão do acórdão condenatório no sentido de que os atos de 
execução deveriam ser praticados pela Secretaria “após o trânsito 
em julgado” da decisão.

- O STF já assentou, de maneira inequívoca, ser possível a execução 
do acórdão condenatório proferido em Segundo Grau de Jurisdição, 
por ocasião do julgamento do ARE 964.246, com Repercussão Geral, 
Relator Min. Teori Zavascki. 

- Essa orientação tem sido reafirmada por ambas as Turmas do 
STF e pela sua composição Plena, conforme recentes precedentes: 
RHC 142.636 AgR, Relator:  Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, 
julgado em 09/04/2018, Processo Eletrônico DJe-082 divulg. 26-
04-2018 public. 27-04-2018; HC 146.277 AgR, Relator:  Min. Dias 
Toffoli, Segunda Turma, julgado em 07/11/2017, Processo Eletrônico 
DJe-265 divulg. 22-11-2017 public. 23-11-2017; ADC 43 MC, Relator: 
Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão:  Min. Edson Fachin, Tribunal 
Pleno, julgado em 05/10/2016, Processo Eletrônico DJe-043 divulg. 
06-03-2018 public. 07-03-2018.

- É praxe nas decisões condenatórias proferidas sob a égide da 
anterior interpretação perfilhada pelo STF, acerca da execução pro-
visória em matéria criminal, a determinação de que, após o trânsito 
em julgado, a Secretaria promova os atos executórios. Ela apenas 
espelha a compreensão então vigente acerca do momento adequa-
do para início da execução. Trata-se, em suma, de impulso oficial 
dirigido à Secretaria, com vistas a atender ao princípio da razoável 
duração do processo, não fazendo coisa julgada, a ser imperiosa-
mente seguida pelo Juízo da execução.

- Segundo o STJ, “Não há descumprimento de acórdão do Tribunal 
de origem que, em ação penal originária, permite ao réu recorrer 
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em liberdade, nem tampouco ofensa à coisa julgada, ou mesmo 
reformatio in pejus, quando o Presidente do Tribunal acolhe pedido 
do Ministério Público para executar provisoriamente a pena, com 
amparo no novo e superveniente entendimento do Supremo Tribunal 
Federal.” (AgRg no HC 380.859/AP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 
Quinta Turma, julgado em 14/03/2017, DJe 22/03/2017).

- Apesar de apresentar argumentos novos, relativos à necessidade de 
aguardar a manifestação do STF, nas Ações Declaratórias de Cons-
titucionalidade (ADCs) 43 e 44, incluídas em pauta para 10/04/2019, 
acerca da possibilidade de execução provisória das penas e a 
suposta competência do STJ para iniciar a dita pela existência de 
Recurso Especial ainda em trâmite no Superior, reitera argumentos 
já debatidos e rechaçados por este Tribunal, por unanimidade, em 
julgamento realizado pelo egrégio Plenário, na sessão do dia 30 de 
maio de 2018, na AGIVP 336/AL.

- Após a rejeição das novas teses apresentadas pelos Agravantes, 
reitera-se o posicionamento do egrégio Plenário, conforme proferido 
no AGIVP 336/AL, no sentido de que: a) é possível a execução pro-
visória da pena imposta nos casos de ação penal de competência 
originária do Tribunal, mesmo que contra o acórdão tenham sido 
interpostos recursos extremos, ainda pendentes de julgamento; e b) 
compete ao Tribunal a execução das condenações proferidas nas 
suas ações originárias, sendo atribuição do Vice-Presidente dirigir 
os processos de execução de competência originária do Tribunal, 
bem como os respectivos embargos, nos termos do art. 17, § 2º, do 
Regimento Interno deste TRF5. Agravo interno improvido.

Agravo Interno da Vice-Presidência n° 9/01-AL

(Processo n° 0000911-40.2017.4.05.0000/01)

Relator: Desembargador Federal Cid Marconi

(Julgado em 20 de março de 2019, por unanimidade)
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PROCESSO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL. BUSCA E APREENSÃO. RESTITUIÇÃO 
DE VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 118 A 121 DO CPP. 
REQUERENTE PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. LARANJA. CON-
DIÇÃO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ NÃO EVIDENCIADA. SUSPEI-
TA DE LAVAGEM DE DINHEIRO. POSSUIDOR RÉU EM AÇÃO 
PENAL. PROVENTOS DO CRIME. APELAÇÃO NÃO PROVIDA

EMENTA: PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. BUSCA E 
APREENSÃO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. 
ARTS. 118 A 121 DO CPP. REQUERENTE PROPRIETÁRIO DO 
VEÍCULO. LARANJA. CONDIÇÃO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ 
NÃO EVIDENCIADA. SUSPEITA DE LAVAGEM DE DINHEIRO. 
POSSUIDOR RÉU EM AÇÃO PENAL. PROVENTOS DO CRIME. 
APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

- Cuida-se de apelação interposta contra decisão proferida pelo Ju-
ízo da 32ª Vara Federal SJCE, que indeferiu pedido de restituição 
de veículo da marca BMW 320l PG51, placa OCC1708, nos Autos 
do Processo nº 0001145-69.2017.4.05.8100, o qual apura a prática 
de concessão fraudulenta de financiamentos agrícolas (PRONAF/
PRONAMP/AGRO NEGÓCIO).

- Nos termos do art. 118 e 120 do CPP, antes de transitar em julgado 
a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas 
enquanto interessarem ao processo, e a restituição, quando cabí-
vel, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante 
termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do 
reclamante.

- Apesar do requerente ter trazido documentação atestando a pro-
priedade do veículo, os vários e robustos indícios apontam que este 
exerce a figura de “um laranja”, sendo verdadeiro dono e possuidor 
do automóvel o réu Vicente Leite de Oliveira Neto, o qual confirmou 
perante a Polícia Federal que é seu o veículo e a responsabilidade 
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pelo pagamento das parcelas relativas ao financiamento bancário. 
Demais disso, não trouxe o requerente justificativas pelo fato do 
veículo estar na posse de terceiro, além das investigações terem 
apurado que este não possui condições econômicas de adquirir um 
carro importado de luxo, nem garagem para guardar um automóvel, 
o que só reforça a suspeita de cuidar-se de lavagem de dinheiro.

- Apelação não provida.

Processo n° 0815541-18.2017.4.05.8100 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Edilson Pereira Nobre Júnior

(Julgado em 23 de março de 2019, por unanimidade)
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PROCESSUAL PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RENOVAÇÃO. PERMANÊNCIA 
DE PRESO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL DE MOS-
SORÓ-RN. ALTA PERICULOSIDADE. PRESENÇA DOS REQUI-
SITOS LEGAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. 
RECURSO NÃO PROVIDO

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PE-
NAL. RENOVAÇÃO. PERMANÊNCIA DE PRESO NO SISTEMA 
PENITENCIÁRIO FEDERAL DE MOSSORÓ-RN. ALTA PERICULO-
SIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. CERCEAMENTO 
DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

- Agravo em execução penal interposto contra decisão proferida pelo 
Juiz Federal Corregedor da Penitenciária Federal em Mossoró/RN 
que deferiu o pedido de renovação da permanência do ora agravante 
no Sistema Penitenciário Federal, a contar de 28 de junho de 2018 
até 22 de junho de 2019.

- Restou evidenciado que o custodiado é líder de organização cri-
minosa ligada ao tráfico internacional de drogas e à lavagem de 
dinheiro, sendo considerado de alta periculosidade.

- O STJ recentemente se manifestou no sentido de que a questão de 
transferência do paciente é melhor analisada pelo Juízo de Primeiro 
Grau, a quem compete avaliar se o deslocamento do custodiado 
acarretará transtornos à Administração da Justiça.

- “O direito do preso provisório de permanecer em local próximo 
ao seu meio social e familiar não configura em garantia absoluta, 
podendo ser afastada quando houver conflitos entre os direitos do 
preso e os interesses da administração da justiça criminal.” (RHC 
nº 19.624/MG, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 25-09-2006)
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- Agravo em execução penal não provido.

Processo n° 0811400-89.2018.4.05.8400 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Carlos Rebêlo Júnior

(Julgado em 29 de março de 2019, por unanimidade)
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PROCESSUAL PENAL
INQUÉRITO POLICIAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊN-
CIA. ESTELIONATO MEDIANTE FALSIFICAÇÃO DE CHEQUE. 
COMPETÊNCIA DO LOCAL ONDE A VÍTIMA SOFREU O PRE-
JUÍZO

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO POLICIAL. CON-
FLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ESTELIONATO MEDIANTE 
FALSIFICAÇÃO DE CHEQUE. COMPETÊNCIA DO LOCAL ONDE 
A VÍTIMA SOFREU O PREJUÍZO.

- Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 6ª Vara 
Federal (PB) visando à declaração de Competência do Juízo da 32ª 
Vara Federal (CE), para tramitação de Inquérito Policial que investiga 
a falsificação de cheques compensados em Agências Bancárias de 
Fortaleza (CE) e Maracanaú (CE).

- O Crime de Estelionato consuma-se no local em que ocorre o efetivo 
prejuízo à Vítima, ou seja, na localidade da Agência onde a Vítima 
possuía a Conta Bancária (Súmula 48 do STJ: “Compete ao juízo 
do local da obtenção da vantagem ilícita processar e julgar crime de 
estelionato cometido mediante falsificação de cheque”).

- Considerando que os Cheques fraudados da conta da Vítima, 
correntista da Caixa Econômica Federal, foram compensados nas 
Agências do Banco do Brasil de Fortaleza/CE e Maracanaú/CE, 
locais do efetivo prejuízo, a Competência é do Juízo da 32ª Vara 
Federal (CE).

- Conflito de Competência conhecido para fixar a Competência do 
Juízo da 32ª Vara Federal (CE), Suscitado.
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Conflito de Jurisdição n° 39-CE

(Processo n° 0006542-80.2015.4.05.8100)

Relator: Desembargador Federal Alexandre Luna Freire

(Julgado em 20 de março de 2019, por unanimidade)



110

Boletim de Jurisprudência - Junho/2019 (2ª Quinzena)

PROCESSUAL PENAL
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXTENSÃO DA 
ORDEM CONCEDIDA EM HABEAS CORPUS IMPETRADO EM 
FAVOR DE OUTRO DENUNCIADO, NO ÂMBITO DA MESMA 
OPERAÇÃO POLICIAL (“OPERAÇÃO RECIDIVA”), COM SUBS-
TITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRAS MEDIDAS 
CAUTELARES. MOTIVOS DE CARÁTER PESSOAL. IMPOS-
SIBILIDADE. REEXAME DA LEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO 
CAUTELAR. REPETIÇÃO DE WRIT ANTERIOR, JÁ APRECIADO. 
NÃO CONHECIMENTO

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO 
PREVENTIVA. EXTENSÃO DA ORDEM CONCEDIDA EM HABEAS 
CORPUS IMPETRADO EM FAVOR DE OUTRO DENUNCIADO, 
NO ÂMBITO DA MESMA OPERAÇÃO POLICIAL (“OPERAÇÃO 
RECIDIVA”), COM SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA 
POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. MOTIVOS DE CARÁTER 
PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DA LEGALIDADE DA 
SEGREGAÇÃO CAUTELAR. REPETIÇÃO DE WRIT ANTERIOR, 
JÁ APRECIADO. NÃO CONHECIMENTO.

- Habeas corpus impetrado em favor de J.M.B. (vulgo “CAETANO”), 
apontando como autoridade coatora o Juízo da 14ª Vara Federal da 
Paraíba, objetivando: 1) o relaxamento da prisão preventiva decre-
tada em desfavor do paciente, nos autos do Pedido de Prisão Pre-
ventiva nº 0805794-83.2018.4.05.8205; 2) a extensão dos efeitos da 
decisão proferida no Habeas Corpus nº 0817580-04.2018.4.05.0000, 
onde a Primeira Turma deste TRF5 concedeu parcialmente a ordem 
para determinar que a prisão preventiva imposta a D.R.G.F. fosse 
substituída por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do 
CPP.

- Quanto ao pedido de extensão dos efeitos da ordem de habeas 
corpus (art. 580 do CPP), inexiste a indicação do ato ilegal ou pra-
ticado com abuso de poder, sendo certo que o pleito deveria ter 
sido formulado nos autos do writ que se pretende a extensão dos 
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efeitos. De todo modo, considerando que se está diante do direito 
de liberdade do paciente, examina-se o pedido.

- No caso concreto, na decisão que decretou a prisão preventiva de 
D.R.G.F., o Magistrado a quo entendeu que o investigado, enge-
nheiro da MELF Construtora (cuja simbiose com a empresa EMN já 
havia sido demonstrada), na qualidade de engenheiro fiscal, assinou 
diversos documentos atestando, em favor da EMN Construções, a 
falsa execução de serviços na Fazenda Soares (termo de aceitação 
da obra, atestado e planilha de quantitativos), com vistas a fraudar 
licitações públicas, destacando, ainda, a presença de indícios de 
que tinha conhecimento das condutas criminosas do grupo investi-
gado (ou, no mínimo, assumiu o risco de que elas estivessem sendo 
praticadas, em verdadeira cegueira deliberada). Por seu turno, na 
decisão que decretou a prisão preventiva de J.M.B., o Juízo do 1º 
Grau destacou que o investigado, junto com E.M.N. (vulgo “NALDI-
NHO”), valendo-se das empresas Sondar Perfurações e Serviços 
(pertencente a “CAETANO”) e EMN Construções e Locações Ltda. 
(pertencente a “NALDNHO”), sob a ingerência de M.F.L., atuavam 
ao lado da organização criminosa, no mínimo prestando-lhe auxílio. 
Ressaltou, além do auxílio à organização criminosa, a falsificação 
de acervo técnico da EMN Construções Ltda. com o fim de frau-
dar licitações públicas, não apenas em relação à Fazenda Soares 
(como ocorreu do D.R.G.F.), mas também no que se refere à falsa 
execução de serviços na Fazenda Massapê e à Fazenda Nossa 
Senhora Aparecida. O ora paciente, ainda, diante de apuração no 
âmbito do CREA, teria tentado “consertar” a questão do falso acervo 
técnico apresentado. Não por outro motivo, extrai-se da denúncia 
oferecida pelo MPF que pesa sobre o paciente, além das mesmas 
imputações à D.R.G.F., a acusação de, junto com outros agentes, 
embaraçarem a investigação de organização criminosa (art. 2º, § 
1º, da Lei nº 12.850/2013).

- Embora J.M.B. e D.R.G.F. tenham sido investigados no âmbito da 
mesma operação policial (“Operação Recidiva”, objeto do Inquérito 
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nº 0805932-50.2018.4.05.8205), os motivos que ensejaram a segre-
gação cautelar dos denunciados, bem como a conversão da prisão 
preventiva de D.R.G.F. em outras medidas cautelares, são de caráter 
pessoal, inviabilizando a aplicação do disposto no art. 580 do CPP.

- No que se refere à legalidade da prisão preventiva de J.M.B., bem 
como à possibilidade de imposição de outras medidas cautelares 
diversas da prisão (art. 319 do CPP), verifica-se que a Primeira Tur-
ma deste Tribunal já se manifestou sobre o assunto, denegando a 
ordem de Habeas Corpus (Processo nº 0816550-31.2018.4.05.0000). 
Neste cenário, considerando que o paciente, como visto alhures, 
não se beneficia com a extensão dos efeitos do habeas corpus 
impetrado em favor de D.R.G.F., não se vislumbra a presença de 
fundamentação ou fato novo a ensejar um reexame da segregação 
cautelar via novo remédio constitucional. Em verdade, o presente 
writ, neste tocante, é uma repetição dos argumentos trazidos no 
Habeas Corpus nº 0816550-31.2018.4.05.0000, o que implica no 
não conhecimento do feito.

- Habeas corpus parcialmente conhecido, denegando-se a ordem 
na parte conhecida.

Processo n° 0801055-10.2019.4.05.0000 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Leonardo Augusto Nunes 
Coutinho (Convocado)

(Julgado em 25 de março de 2019, por unanimidade)
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TRIBUTÁRIO  E DIREITO  COMPARADO
ESPÓLIO. AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS. ANO CALENDÁRIO 
DE 2006. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. IMPOSTO DE RENDA. 
AUTOR COM NACIONALIDADE ESPANHOLA. APLICÁVEL À 
CONVENÇÃO FIRMADA ENTRE O BRASIL E O REINO DA ESPA-
NHA. DECRETO-LEGISLATIVO 62/75 C/C DECRETO Nº 76.875/76. 
APELAÇÃO IMPROVIDA

EMENTA: TRIBUTÁRIO E DIREITO COMPARADO. ESPÓLIO. 
AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS. ANO CALENDÁRIO DE 2006. 
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. IMPOSTO DE RENDA. AUTOR COM 
NACIONALIDADE ESPANHOLA. APLICÁVEL À CONVENÇÃO FIR-
MADA ENTRE O BRASIL E O REINO DA ESPANHA. DECRETO-
-LEGISLATIVO 62/75 C/C DECRETO Nº 76.875/76. APELAÇÃO 
IMPROVIDA.

- Trata-se de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido 
autoral, e declarou, por ausência de amparo legal, a nulidade da 
cobrança de imposto de renda relativo ao acréscimo patrimonial 
da parte apelada referente ao ano-calendário de 2006. Condenou 
a Fazenda Nacional ao pagamento de honorários advocatícios no 
percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela da dí-
vida cuja exclusão ora se determina (o valor do imposto de renda 
cobrado sobre o acréscimo patrimonial no ano-calendário de 2006, 
nos termos prescritos pelo artigo 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do Código 
de Processo Civil; e o autor no percentual de 10% (dez por cento) 
sobre o valor do débito remanescente.

- A Fazenda Nacional requer a reforma da sentença alegando pri-
meiramente que o apelado estaria envolvido na Operação Escambo, 
procedimento de natureza penal em que se detectou várias opera-
ções imobiliárias de compra e venda de imóveis. Sustentou também 
que o apelado obteve ganho de capital no Brasil e não comprovou 
ou declarou a sua origem. Pretende assim a cobrança  de imposto 
de renda por presunção de rendimento em razão de acréscimo pa-
trimonial a descoberto em relação ao ano-calendário 2006, sendo, 
desse modo, sujeito passivo  para o pagamento do  imposto de  renda 
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suplementar no valor de R$ 704.824,29, a ser acrescido de multa 
de ofício de 75% e juros de mora, por parte da RFB.

- Primeiramente, afasta-se as alegações que o  falecido  participou do 
esquema conhecido como Operação Escambo, porquanto inexistem 
nos autos qualquer menção ao nome do de cujus em relação a este 
procedimento penal. Acrescente-se que referida alusão, apenas foi  
alegada em sede recursal, o que demonstra inovação na matéria a 
ser decidida, violando o princípio do Juiz  Natural. De plano, rejeita-
-se qualquer análise sobre o tema.

- Relativamente ao acréscimo patrimonial, a sentença reconheceu 
que o de cujus não obteve lucro patrimonial no Brasil, capaz de lhe 
gerar renda suficiente para a aquisição dos imóveis arrolados no 
Termo de Fiscalização. Afirma que todos os imóveis comprados 
pelo falecido investidor se deram por meio de capital estrangeiro, o 
qual sempre ingressou no Brasil  via banco central, capital oriundo 
de empresa espanhola ou de empréstimos firmados na Espanha e 
quando das transferências das quantias via Banco Central da Espa-
nha para o Banco Central do Brasil, o Fisco espanhol já informado, 
tributa a operação.

- Os documentos reunidos aos autos provam de que o falecido pos-
suía renda financeira no Exterior, tendo sido demonstrada a origem  
dos recursos utilizados para aquisição de bens no Brasil, havendo 
esclarecimento quanto à natureza e à fonte desses recursos, não 
havendo, desse modo, ambiente jurídico para a PGFN/RFB  susten-
tarem que o falecido infringira legislação brasileira ao não declarar 
acréscimo patrimonial.

- Aplicável a hipótese o Decreto-Legislativo nº 62/75, combinado com 
o Decreto nº 76.975/76, o qual visar a evitar a Dupla Tributação e 
Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda, 
firmada entre a República Federativa do Brasil e o Estado Espanhol.
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- Entre os fundamentos da douta sentença, destaco a inter-
pretação exarada pelo ilustre Magistrado que assim declarou 
(4058400.3043122): “(...) Como se vê pela redação da Convenção, 
nenhuma das hipóteses nele referidas ampara a cobrança pela 
Receita Federal a partir do acréscimo patrimonial não declarado, 
sendo que a que mais se aproximaria de uma autorização a uma 
subsunção encontra-se no Artigo 7, cuja incidência, todavia, é 
obstada pelo fato de a embargante não possuir estabelecimento 
permanente no Brasil que pudesse ensejar, aqui, a tributação. 19. 
Nesse aspecto, além de não encontrar amparo nas normas nacionais 
e no tratado contra a bitributação, a cobrança realizada pela Receita 
Federal sobre o aumento patrimonial do autor está na contramão 
do desenvolvimento dos movimentos internacionais que visam ao 
fortalecimento das economias e da livre concorrência. 20. Embora 
o Brasil não seja ainda membro da Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico (OCDE), vale a pena mencionar que 
a Convenção sobre Assistência Mútua Administrativa em Matéria 
Fiscal destaca a necessidade de coordenação dos esforços no 
sentido de incentivar todas as formas de assistência administrativa 
em matéria fiscal, a fim de permitir que o maior número de Estados 
beneficie-se do novo quadro de cooperação e possa implementar 
normas mais abrangentes de cooperação internacional na área 
fiscal. 21. O objetivo, além de combater evasões e fraudes fiscais, 
cujo aumento verificou-se a partir dos movimentos internacionais de 
pessoas, capitais, bens e serviços, é facilitar a realização das tran-
sações econômicas e assegurar a proteção adequada aos direitos 
dos contribuintes, a fim de que não sejam cobrados em duplicidade 
pelo pagamento de tributos. (...)”

- Inexistindo previsão  legal que autorize o Brasil a tributar aumento  
patrimonial com base em atividade empresarial desenvolvida na 
Espanha, resta infrutífera a execução fiscal em curso. Sentença 
mantida.

- Apelação improvida.
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Processo n° 0803861-09.2017.4.05.8400 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Lázaro Guimarães

(Julgado em 29 de março de 2019, por unanimidade)
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TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL
PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. DOIS EMBARGOS DE-
CLARATÓRIOS EM ACÓRDÃO DE ADEQUAÇÃO DO JULGADO. 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA EMPRESA ALEGANDO OMIS-
SÃO RELATIVA À LEGISLAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. OMISSÕES 
APONTADAS PELA FAZENDA PÚBLICA INEXISTENTES

EMENTA: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE 
TUTELA DE EVIDÊNCIA. DOIS EMBARGOS DECLARATÓRIOS 
EM ACÓRDÃO DE ADEQUAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO DA EMPRESA ALEGANDO OMISSÃO RELATIVA 
À LEGISLAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. OMISSÕES APONTADAS 
PELA FAZENDA PÚBLICA INEXISTENTES.

- O acórdão embargado, ao adequar o julgado, considerou o en-
tendimento adotado em repercussão geral, no RE 574.706, fixando 
que “o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS”. 

- No tocante ao pedido de tutela de evidência, verifica-se que tal pleito 
foi formulado em sede de juízo de adequação do julgado, de forma 
que, retornando os autos à Turma para o estrito juízo de retratação, 
vez que, no mais, resta esgotada a competência deste Órgão Cole-
giado,  eis que, na atual fase, a competência para apreciação do feito 
é o do juízo dos recursos excepcionais, não é cabível a apreciação, 
por parte desta Relatoria, da tutela pleiteada, fazendo renascer e 
eternizar indevidamente o processo ou novos recursos para a Turma.

- Pedido de tutela de evidência não conhecido.

- Merecem provimento os declaratórios da empresa, sanando-se 
omissão quanto ao art. 74, da Lei 9.430/96, com redação dada pela 
Lei 10.637/02, permitindo a compensação entre quaisquer tributos 
administrados pela Secretaria da Receita Federal, exceção apenas 
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para contribuições previdenciárias, nos termos do art. 26, da Lei 
11.457/07.

- No que se refere aos embargos da Fazenda Nacional, tendo em 
vista que, no RE 574.706, o conceito de faturamento decorreu de 
análise constitucional, afastando o imposto da base de cálculo das 
contribuições federais questionadas, a legislação infraconstitucional 
não tem o condão de modificar a tese consagrada na repercussão 
geral.

- Tratando-se de matéria constitucional, prevalece o entendimento 
do Supremo Tribunal Federal, que, entendendo se tratar de tema de 
sua competência, no RE 574.706, fixou a tese “o ICMS não compõe 
a base de cálculo do PIS e da COFINS”, em 15 de março de 2017.

- De outro lado, não há previsão de efeito suspensivo na repercus-
são geral até a apreciação de eventuais embargos de declaração. 

- No cotejo do teor do recurso em tela com o julgado, observa-se 
estar o decisório completo, cercado do fundamento devido, não se 
fazendo necessária qualquer outra abordagem, mesmo porque o 
julgado não é um diálogo de pergunta e resposta entre as partes, 
nem deve se transformar num amontoado de enfrentamento de 
questões que não se situam no centro da querela. Depois, a matéria, 
considerada importante, foi devidamente focada, de maneira a não 
necessitar de nenhum outro complemento.

- Indeferimento da tutela de evidência requerida, provimento dos 
declaratórios da Empresa e improvimento dos embargos da Fazenda 
Nacional.
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Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração na Ape-
lação Cível n° 459.594/03-SE

(Processo n° 2007.85.00.001825-8/03)

Relator: Desembargador Federal Vladimir Souza Carvalho

(Julgado em 19 de março de 2019, por unanimidade)
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TRIBUTÁRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NE-
GATIVA DO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 919, 
PARÁGRAFO 1º, DO CPC/2015, NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA 
DE PROBABILIDADE DE DIREITO E DE RISCO DE DANO GRAVE. 
NÃO PROVIMENTO

EMENTA: TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBAR-
GOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DO EFEITO SUSPENSIVO. RE-
QUISITOS DO ART. 919, PARÁGRAFO 1º, DO CPC/2015, NÃO 
PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE DIREITO E 
DE RISCO DE DANO GRAVE. NÃO PROVIMENTO.

- Trata-se de agravo de instrumento interposto por empresa parti-
cular em face de decisão que, nos Autos do Processo nº 0807559-
71.2018.4.05.8308, indeferiu o pedido de concessão do efeito sus-
pensivo aos embargos à execução por inexistência de relevância nos 
fundamentos suscitados pela embargante, assim como por ausência 
de urgência, sob o argumento de que foi realizada apenas a penhora 
do bem imóvel de matrícula nº 24.013 (Fazenda Califórnia).

- O Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando do julgamento do 
REsp 1.272.827/PE, submetido à sistemática do art. 543-C do 
CPC/1973, vigente à época, sedimentou o entendimento segundo o 
qual as disposições do art. 739-A do CPC/1973 seriam compatíveis 
com as execuções fiscais, de modo que, para atribuição de efeito 
suspensivo aos embargos à execução fiscal, três requisitos deveriam 
estar presentes, quais sejam: (i) a garantia do Juízo; (ii) a relevância 
da fundamentação (fumus boni juris); e (iii) perigo de dano irreparável 
ou de difícil reparação (periculum in mora).

- Com a entrada em vigor do CPC/2015, a partir do posicionamento 
firmado pelo STJ, sob a égide do art. 543-C do CPC/1973, segundo o 
qual a Lei nº 6.830/1980 não seria incompatível com a não atribuição 
de efeito suspensivo automático aos embargos à execução fiscal, 
deve incidir, no caso em tela, com base no art. 1º da Lei de Execu-
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ções Fiscais, o caput do art. 919 do CPC/2015, que expressamente 
dispõe que os embargos à execução não detêm efeito suspensivo, a 
não ser que a parte embargante demonstre a presença dos requisitos 
indicados no parágrafo 1º do último dispositivo legal citado.

- Nesse diapasão, em que pese estar integralmente garantido o Juízo, 
não se vislumbra a probabilidade do direito do agravante, que indicou 
os seguintes argumentos: a) a extrema onerosidade da penhora; b) 
a manifesta necessidade de reavaliação do bem penhorado; e c) a 
efetiva e pretérita formalização de termo de confissão de dívida e 
compromisso de pagamento para com o FGTS / CONTRIBUIÇÕES 
SOCIAIS perante a CEF, que contempla integralmente os créditos 
perseguidos através das inscrições em execução.

- No tocante à alegação de onerosidade excessiva, em razão da 
disparidade de valores entre o bem penhorado (R$ 11.780.840,00) 
e o débito exequendo (R$ 144.910,04), verifica-se que tal argumento 
não deve prosperar, eis que o próprio executado foi quem deu causa 
à penhora do bem de alto valor, ao criar óbices ao trabalho do Oficial 
de Justiça. Isto porque, compulsando os autos, observa-se que, 
nos autos da execução fiscal, o Oficial de Justiça certificou que, em 
19/03/2018, se deslocou ao local designado com o intuito de realizar 
a penhora e avaliação dos bens apontados pela executada, dois 
tratores BF-VALTRA 75 e 65, mas foi informado do perecimento de 
tais objetos. O Oficial também noticia que no mesmo local e data vi-
sualizou um trator VALTRA, grande, na cor verde e um FERGUSSON 
na cor vermelha, ambos em funcionamento e movimento, porém, não 
teve autorização para fazer a constrição dos mesmos. Entretanto, foi 
consentido, ao agente público, fazer a penhora e avaliação de outros 
dois tratores da marca CBT-8240 e CBT-8260, na cor amarela, de 
forma substitutiva da indicação, porém ambos se encontravam na 
oficina da empresa, deteriorados e sem funcionamento de motor há 
bastante tempo por ausência de peças de reposição. Em razão de 
tal contexto fático, a Fazenda Pública passou a requerer a penhora 
do bem imóvel para garantir a dívida.
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- Ademais, também não procede o argumento do recorrente de par-
celamento do débito perseguido neste feito, notadamente porque, 
conforme destacado pelo Juízo de origem, a União já havia susci-
tado nos autos que “o débito referente às CDAs CSPE201700372 e 
FGPE201700371, fundamento da execução fiscal embargada, não 
se encontra parcelado. Cabe destacar que os “Termos de Confissão 
de Dívida e Compromisso de Pagamento para com o FGTS” junta-
dos aos autos pelo embargante se referem a outros débitos. Nem 
poderiam se referir às CDAs supracitadas, visto que estas foram 
inscritas em 2017, enquanto o termo mais recente data de 2013”.

- Saliente-se que, em relação ao dano irreparável ou de difí-
cil reparação, a empresa indica que este se caracterizaria pela 
possibilidade de deferimento do pedido da exequente que versa 
sobre a alienação direta do bem penhorado. Entretanto, a mera 
possibilidade de alienação do bem penhorado não é capaz que 
atribuir efeito suspensivo aos embargos, tendo em vista que a ul-
timação dos atos expropriatórios é própria do processo executivo. 
Precedentes: 08115557220184050000, Desembargador Federal 
Rubens de Mendonça Canuto, 4ª Turma, julgamento: 20/12/2018; 
08042183220184050000, Desembargador Federal Fernando Braga, 
3ª Turma, julgamento: 25/10/2018; 08030286820174050000, De-
sembargador Federal Rogério Fialho Moreira, 3ª Turma, julgamento: 
09/10/2017)

- Agravo de instrumento improvido.

Processo nº 0814208-47.2018.4.05.0000 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Fernando Braga

(Julgado em 2 de março de 2019, por unanimidade)
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TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL
EXECUÇÃO FISCAL. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR MAIS 
DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊN-
CIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. FIXAÇÃO 
DE HONORÁRIOS. CABIMENTO

EMENTA: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FIS-
CAL. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR MAIS DE CINCO ANOS. 
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE 
PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. 
CABIMENTO.

- Trata-se de apelação interposta pela Fazenda Nacional e de recurso 
adesivo interposto por Cerâmica Cordeiro do Nordeste S/A e outros 
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Federal/PB, que aco-
lheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição dos 
créditos (CDAs 35.023.703-4 e 35.023.706-9) objetos da presente 
execução fiscal, deixando de fixar honorários advocatícios, por não 
ter a Fazenda Nacional dado causa ao ajuizamento da demanda.

- Consoante se extrai dos autos, a União (Fazenda Nacional) propôs 
a presente execução fiscal, em 22/04/2003, contra Cerâmica Cor-
deiro do Nordeste S/A, visando ao recebimento de crédito tributário 
no valor originário de R$ 417.627,77.

- Em junho de 2016, os executados (Cerâmica Cordeiro Nordeste 
S/A e Carlos Roberto Volpato) apresentaram exceção de pré-exe-
cutividade, alegando a ocorrência de prescrição intercorrente, em 
razão da ausência de resultado útil por mais de 16 anos desde a 
propositura da execução fiscal.

- Conforme anotado na sentença, “... as citações editalícias ocorre-
ram em 08/06/2006 e 13/02/2011 e se passaram mais de 9 anos da 
primeira citação e mais 5 anos entre a última citação editalícia e a 
própria exceção de pré-excutividade, oposta em 31/05/2016, sem que 
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a exequente tenha adotado providência concreta hábil à satisfação 
do crédito executado”.

- No caso, observa-se que o processo restou paralisado por mais de 5 
anos, sem que a parte exequente houvesse, no seu mister, praticado 
qualquer ato tendente a impulsionar o feito, não sendo admissível 
que apenas se manifeste quando intimada, independentemente do 
tempo em que a paralisação se verifica, sendo vero que, quando a 
Fazenda Pública também colabora, com a sua inércia, a refletir seu 
desinteresse, não há como se aplicar a Súmula 106 do STJ. Dessa 
forma, após o decurso de prazo superior a quinquênio legal admitido, 
sem promoção da parte interessada, deve-se estabilizar o conflito 
pela via da prescrição.

- Permitir à Fazenda Pública manter latente relação processual 
inócua, com prescrição intercorrente evidente, seria conspirar con-
tra os princípios gerais de direito, segundo os quais as obrigações 
nasceram para serem extintas e o processo deve representar um 
instrumento de realização da justiça. Precedente: STJ, AgRg no Ag 
736.990/MG, Min. Luiz Fux, 1ª T., DJ 31/05/2007.

- Quanto ao recurso adesivo dos executados, que versa exclusiva-
mente sobre a fixação de honorários advocatícios, a jurisprudência 
do STJ firmou-se no sentido de que é cabível a fixação de honorários 
de sucumbência quando a Exceção de Pré-Executividade for acolhida 
para extinguir total ou parcialmente a execução. Precedente: REsp 
1.695.228/SP, Min. Herman Benjamin, 2ª T., DJe 23/10/2017). No 
caso, deve a Fazenda Nacional arcar com honorários sucumbenciais 
de 10% sobre o valor sobre o valor da dívida anulada, com fulcro no 
art. 85, § 3º, I, do CPC.

- Apelação da Fazenda Nacional improvida. Recurso adesivo dos 
executados provido.
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Processo n° 0002969-45.2003.4.05.8200 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Roberto Machado

(Julgado em 8 de março de 2019, por unanimidade)
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SUPOSTAMENTE COMETIDO POR PREFEITO EM MANDATO 
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RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
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APELAÇÃO CRIMINAL. SONEGAÇÃO FISCAL (ART. 1º, I, C/C 12, I, 
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DEMONSTRAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. AJUSTE
Relator: Desembargador Federal Rubens de Mendonça Canuto Neto..71
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Processo n° 0808774-61.2017.4.05.8100 (PJe)
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DIDOS DE BENEFÍCIO DE CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA 
EM INVALIDEZ, O SEGUNDO ANTES DA RESPOSTA DO ENTE 
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AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA. LAU-
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Relator: Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira............79
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VERIFICAR A CONDIÇÃO DE SEGURADO DO AUTOR E SUA REAL 
LIMITAÇÃO PARA O TRABALHO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. 
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Relator: Desembargador Federal Leonardo Carvalho...................83
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ESTEJA SUJEITO A RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. 
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DE TERCEIRO DE BOA-FÉ NÃO EVIDENCIADA. SUSPEITA DE 
LAVAGEM DE DINHEIRO. POSSUIDOR RÉU EM AÇÃO PENAL. 
PROVENTOS DO CRIME. APELAÇÃO NÃO PROVIDA
Relator: Desembargador Federal Edilson Pereira Nobre Júnior....104

Processo n° 0811400-89.2018.4.05.8400 (PJe)
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RENOVAÇÃO. PERMANÊN-
CIA DE PRESO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL DE 
MOSSORÓ-RN. ALTA PERICULOSIDADE. PRESENÇA DOS RE-
QUISITOS LEGAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. 
RECURSO NÃO PROVIDO
Relator: Desembargador Federal Carlos Rebêlo Júnior................106

Conflito de Jurisdição n° 39-CE
INQUÉRITO POLICIAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 
ESTELIONATO MEDIANTE FALSIFICAÇÃO DE CHEQUE. COM-
PETÊNCIA DO LOCAL ONDE A VÍTIMA SOFREU O PREJUÍZO
Relator: Desembargador Federal Alexandre Luna Freire..............108

Processo n° 0801055-10.2019.4.05.0000 (PJe)
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXTENSÃO DA OR-
DEM CONCEDIDA EM HABEAS CORPUS IMPETRADO EM FAVOR 
DE OUTRO DENUNCIADO, NO ÂMBITO DA MESMA OPERAÇÃO 
POLICIAL (“OPERAÇÃO RECIDIVA”), COM SUBSTITUIÇÃO DA 
PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. 
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