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ADMINISTRATIVO
PENSÃO ESPECIAL. EX-COMBATENTE. LEI 4.242/63. REQUI-
SITOS. INCAPACIDADE DE PROVER OS PRÓPRIOS MEIOS DE 
SUBSISTÊNCIA E NÃO PERCEPÇÃO DE QUALQUER IMPOR-
TÂNCIA DOS COFRES PÚBLICOS. NÃO COMPROVAÇÃO

EMENTA: ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL. EX-COMBA-
TENTE. LEI 4.242/63. REQUISITOS. INCAPACIDADE DE PROVER 
OS PRÓPRIOS MEIOS DE SUBSISTÊNCIA E NÃO PERCEPÇÃO 
DE QUALQUER IMPORTÂNCIA DOS COFRES PÚBLICOS. NÃO 
COMPROVAÇÃO.

- Trata-se de novo julgamento das apelações interpostas por Ivanilda 
de Lima Santos e outros, pela União e de remessa oficial de sen-
tença que julgou procedente o pedido, para determinar a reversão 
da pensão por morte do ex-combatente João Virgínio dos Santos, 
no valor correspondente à pensão deixada por 2º Sargento das 
Forças Armadas, em favor da parte autora, bem como o pagamento 
dos atrasados, corrigidos monetariamente, respeitada a prescrição 
quinquenal.

- No primeiro julgamento, em 10.09.2009, a Terceira Turma negou 
provimento às apelações e à remessa oficial, sendo que o Superior 
Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.351.202-
PE, deu parcial provimento ao recurso interposto pela União, “para 
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Origem para que afira 
os requisitos elencados no art. 30 da Lei nº 4.242/63, prosseguindo 
no julgamento da apelação, como entender de direito”.

- Com efeito, apresenta-se como requisito, para a concessão da 
pensão especial prevista no art. 30, da Lei 4.242/63, a prova da 
incapacidade, sem poder prover os próprios meios de subsistência 
e sem perceber qualquer importância dos cofres públicos.
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- Acrescenta-se que o requisito específico do art. 30, da Lei 4.242/63, 
também deve ser comprovado pelos dependentes e não apenas pelo 
titular, em face do caráter assistencial do benefício. 

- Precedentes do STJ e do TRF5: AgInt no REsp 1.664.851/RJ, 
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TUR-
MA, julgado em 05/10/2017, DJe 11/10/2017; REsp 1.683.103/
RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, jul-
gado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017; AgInt no AREsp 537.567/
SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 07/02/2017;  e PROCESSO: 
08071087520154058300, AC/PE, DESEMBARGADOR FEDE-
RAL ROGÉRIO FIALHO MOREIRA, 3ª Turma, JULGAMENTO: 
28/09/2017.

- No caso, as demandantes, que são filhas – capazes, maiores e 
casadas, com exceção apenas de Ivanilda de Lima Santos (solteira) 
– do ex-combatente João Virgínio dos Santos, não fizeram qualquer 
prova da incapacidade financeira, limitando-se a apresentar docu-
mentos de identificação, certidões de nascimento, casamento e óbito, 
e título de pensão especial em nome de sua genitora.

- Em outras palavras, não há qualquer prova concreta da composição 
da renda familiar nem de que não exercem atividade remunerada.

- Por fim, as demandantes sustentam, em sua apelação, que fazem 
jus à pensão especial de Segundo Tenente, todavia tal alegação 
encontra-se prejudicada, diante do julgamento do nº 1.351.202-PE, 
porquanto o STJ adotou o entendimento de que, “(...) quando o óbito 
do instituidor tiver ocorrido antes da Constituição da República de 
1988, deve-se observar as disposições da Lei nº 4.242/63 combinada 
com a Lei nº 3.765/60, as quais estabelecem, em linhas gerais, que 
a pensão será equivalente à graduação de Segundo Sargento, de 
forma vitalícia, aos herdeiros do ex-combatente, incluída as filhas 
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maiores de 21 anos e válidas, desde que comprovem o não rece-
bimento de qualquer importância dos cofres públicos, bem como a 
condição de incapacidade e impossibilidade de sustento próprio (art. 
30 da Lei 4.242/63)”.

- Assim, como o instituidor faleceu em 14.10.1975, não há se falar 
em pensão especial correspondente à deixada por segundo tenente, 
nos termos do art. 53, II, do ADCT, c/c a Lei 8.059/90, devendo-se 
conceder a pensão especial de segundo sargento, se preenchidos 
os requisitos do art. 30 da Lei 4.242/63, o que não ocorreu nos autos.

- Condenação da parte autora ao pagamento de honorários advoca-
tícios, no valor de R$ 2.000,00, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, 
não obstante seja beneficiária da gratuidade da justiça, ficando a 
execução suspensa enquanto perdurar a situação de insuficiência 
de recursos.

- Apelação da União e remessa oficial providas, para julgar improce-
dentes os pedidos. Apelação da parte autora prejudicada.

Apelação/Reexame Necessário nº 7.044-PE

(Processo nº 2007.83.00.015532-4)

Relator: Desembargador Federal Fernando Braga

(Julgado em 28 de novembro de 2019, por unanimidade)
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ADMINISTRATIVO
SERVIDOR. DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE ADVOGADO 
EM NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. DESVIO DE FUNÇÃO. 
INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO

EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. DESEMPENHO DE ATI-
VIDADES DE ADVOGADO EM NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. 
DESVIO DE FUNÇÃO. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO.

- O autor, agente de vigilância, que trabalhava no Escritório de Prática 
Forense do curso de Direito do CCJ/UFPB, no período compreendi-
do entre 1999 a 2013, pretende o reconhecimento da existência do 
desvio de função e a indenização correspondente às diferenças entre 
o que recebia e o que deveria receber por estar exercendo funções 
de advogado no cargo desviado. A sentença julgou improcedente o 
pedido de reconhecimento de desvio de função em relação aos car-
gos paradigmas de procurador federal ou defensor público da União.

- Registre-se que esta ação é conexa com o processo nº 0800715-
41.2018.4.05.8200, no qual o mesmo demandante pretende ser 
enquadrado no cargo de procurador federal (vez que o cargo de 
advogado não mais existe na autarquia ré), alegando ter exercido 
atividades privativas da advocacia, sem que lhe tenha sido dada 
contrapartida pecuniária compatível, tendo a sentença julgado im-
procedente o pleito de reconhecimento da existência da função de 
advogado/procurador federal e o consequente enquadramento do 
autor na função.

- Passando ao exame da questão ora posta, segundo alega o ape-
lante, a população carente buscava seus direitos no Escritório de 
Prática Jurídica e ele atuava no atendimento aos necessitados, na 
elaboração de peças jurídicas e acompanhando os estagiários de 
Direito, do mesmo modo que dois procuradores que lá atuavam. Tais 
atribuições, porém, embora sejam de um advogado, não são as de 
um procurador federal ou de um defensor público da União, os quais 
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desempenham atividades especificamente previstas na legislação. 
Além disso, um procurador federal atua em nome da União e de 
suas autarquias; ao passo que o autor, ao realizar suas atividades 
no Escritório de Prática Jurídica, atuava em nome dos particulares 
que procuravam a assistência jurídica gratuita disponibilizada pela 
Universidade. Corroborando esse entendimento, observe-se que, 
no Processo nº 0801613-30.2013.4.05.8200, no qual o mesmo ora 
apelante objetivava a suspensão de ato que o proibia de continuar 
patrocinando ações judiciais no âmbito do EPJ, o acórdão deste 
TRF5 confirmou que ele não poderia continuar acompanhando os 
processos na condição de servidor da universidade, tendo em vista 
a vedação legal do art. 117, XVII, da Lei 8.112/90, reconhecendo-lhe 
apenas o direito de requerer aos juízos daqueles feitos a permissão 
para prestar assistência na condição de advogado particular.

- Embora o defensor público também atue em nome de particulares, 
as suas atribuições são mais amplas, exercendo também funções 
institucionais que não se coadunam com os fins educacionais bus-
cados pela UFPB com o Escritório ou Núcleo de Prática Jurídica, 
consoante destacado na sentença. Além disso, também como ob-
servado pelo Juízo singular, a DPU é uma instituição autônoma, sem 
nenhum vínculo com as universidades, em cujos quadros, inclusive, 
sequer existe o cargo de defensor público ou mesmo outro cargo 
que agregue as funções típicas de advogado.

- Por fim, o autor pleiteou o reconhecimento do desvio de função 
em relação aos cargos de procurador federal e de defensor público 
da União, e não de professor. No entanto, ainda que as atividades 
desempenhadas pelo demandante se assemelhassem, em parte 
mínima, às dos professores (ou às de um defensor público), elas não 
são equivalentes às atribuições legais desses profissionais.

- Inexistindo identidade estrita entre as atividades desenvolvidas pelo 
autor e dos cargos paradigmas, ainda que se reconheça o desvio de 
função em relação ao cargo oficialmente ocupado, não há como se 
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deferir o ressarcimento pretendido. Mormente porque aparentemente 
também houve, no caso, um consentimento por parte do servidor 
com a situação, e até mesmo a vontade dele de exercer aquele labor, 
conforme também observado pelo Juízo singular.

- Em caso análogo, no qual economista da mesma UFPB desem-
penhou atividades típicas de advogado no Escritório de Prática 
Jurídica daquela Universidade, a Quarta Turma deste TRF5 decidiu 
que o autor não demonstrou que as funções por ele desempe-
nhadas em desvio de função fossem equivalentes às atribuições 
dos cargos de Procurador Federal ou Defensor Público da União 
(08027484320144058200, AC, Desembargador Federal Leonardo 
Augusto Nunes Coutinho (Convocado), 4ª Turma, Julgamento: 
27/07/2017).

- Apelação improvida. Honorários advocatícios, majorados de 10% 
para 12% sobre o valor da causa, com base no art. 85, § 11, do CPC 
(honorários recursais), ficando, porém, suspensa sua cobrança, por 
até cinco anos, enquanto perdurarem as condições que permitiram 
a concessão da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

Processo n° 0803800-06.2016.4.05.8200 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Roberto Machado

(Julgado em 20 de novembro de 2019, por maioria, em julgamento 
por Turma ampliada)
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ADMINISTRATIVO E PROCESSUL CIVIL
NULIDADE DA PERÍCIA. MATÉRIA PRECLUSA. SERVIDÃO AD-
MINISTRATIVA. IMPLANTAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA. APLICAÇÃO DO LAUDO DO PERITO 
DO JUÍZO. POSSIBILIDADE. APELO IMPROVIDO

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUL CIVIL. NULIDADE 
DA PERÍCIA. MATÉRIA PRECLUSA. SERVIDÃO ADMINISTRATI-
VA. IMPLANTAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA. APLICAÇÃO DO LAUDO DO PERITO DO JUÍZO. POS-
SIBILIDADE. APELO IMPROVIDO. 

- Apelação interposta pelo particular em face da sentença que, nos 
autos da ação de desapropriação, julgou parcialmente procedente o 
pedido para constituir a servidão administrativa por utilidade pública 
da área de 1,8047 ha (um hectare, oitenta ares e quarenta e sete 
centiares), integrante da gleba MV14-P23, da Fazenda Porteirinha, 
conforme descrito na peça exordial, em favor da Companhia Hidro 
Elétrica do São Francisco - CHESF, com o pagamento do valor de 
R$ 8.903,19 (oito mil novecentos e três reais e dezenove centavos). 

- Rejeitada a preliminar de nulidade da perícia e dos atos subse-
quentes, verifica-se que a matéria encontra-se preclusa, tendo em 
vista que este Tribunal já se manifestou sobre a questão, em sede de 
agravo, PJE 0803536-82.2015.4.05.0000, concluindo pela “inexistên-
cia de prejuízo da agravante, tendo em vista que posteriormente se 
deu a intimação regular do laudo pericial, abrindo-se oportunidade 
para obtenção de esclarecimentos do perito”.

- É de curial sabença que no ordenamento brasileiro vige o princí-
pio do livre convencimento motivado, ou da livre persuasão do juiz, 
previsto no art. 131 do Código de Processo Civil.

- No presente caso, o juízo de primeiro grau analisou as informações 
fornecidas e entendeu ser mais correta a análise do perito, o qual 
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se encontra equidistante dos interesses das partes envolvidas no 
processo, tendo, portanto, isenção suficiente para elaborar um laudo 
que se aproxime da realidade de mercado do imóvel em questão, o 
que foi efetivamente observado.

- Considerou o perito, para a fixação do valor de mercado do imóvel, 
inúmeras variantes, como a natureza rural da área, a localização, a 
topografia, a acessibilidade, o tipo e qualidade do solo e a destinação 
econômica da área. Constata-se que o laudo pericial observou as 
diretrizes e padrões específicos de procedimentos para a avaliação 
de imóveis rurais, em total observância a NBR 14563-3, da ABNT.

- Cumpre prestigiar o laudo do perito, uma vez que para sua 
desconstituição, caberia ao recorrente apresentar prova capaz 
de infirmá-la, não bastando, para tanto, alegações genéricas ou 
a mera irresignação, sem que se demonstre analiticamente em 
que consiste o seu desacerto. Precedentes desta Corte: (PRO-
CESSO: 00010418620134058304, AC - Apelação Cível - 589.915, 
DESEMBARGADOR FEDERAL FERNANDO BRAGA, Terceira 
Turma, JULGAMENTO: 04/07/2019, PUBLICAÇÃO: DJe - Data: 
11/07/2019 - Página: 66); (PROCESSO: 00036648120124058200, 
APELREEX - Apelação/Reexame Necessário - , DESEMBARGA-
DOR FEDERAL RONIVON DE ARAGÃO (CONVOCADO), 2ª Tur-
ma, JULGAMENTO: 11/02/2019, PUBLICAÇÃO:); (PROCESSO: 
00011483320134058304, AC - Apelação Civel - , DESEMBARGA-
DOR FEDERAL LAZARO GUIMARÃES, 4ª Turma, JULGAMENTO: 
03/12/2018, PUBLICAÇÃO:)

- Manutenção da sentença que julgou procedente o pleito autoral 
para constituir servidão administrativa por utilidade pública, em favor 
da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF.

- Apelo do particular improvido.
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Apelação Cível nº 589.849-RN

(Processo nº 0003470-29.2013.4.05.8400)

Relator: Desembargador Federal Rubens de Mendonça Canuto Neto

(Julgado em 26 de novembro de 2019, por unanimidade)
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ADMINISTRATIVO
SEGURO-DESEMPREGO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO

EMENTA: ADMINISTRATIVO. SEGURO-DESEMPREGO. APELA-
ÇÃO. DESPROVIMENTO.

- A Resolução nº 657/2010/CODEFAT, estabelece que o Seguro-
-Desemprego, na Categoria de Pescador Artesanal, será requerido 
perante o Ministério do Trabalho e Emprego, instruído com docu-
mentos, entre os quais, Carteira de Pescador, expedida e atualizada 
pelo Ministério da Pesca e Aquicultura.

- Com efeito, considerando que faltavam somente 2 dias para atin-
gir o prazo mínimo para a concessão do seguro-defeso, é razoável 
garantir o período de 30 dias para deferimento do benefício, por 
tratar-se de pescadores artesanais e, devido ao nível de instrumen-
to, provavelmente não tomaram conhecimento da Decisão do STF 
liberando a pesca a partir de 07/01/2016.

- Desprovimento da Apelação.

Processo n° 0800670-02.2016.4.05.8202 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Alexandre Luna Freire

(Julgado em 25 de novembro de 2019, por maioria, em julgamento 
por Turma ampliada)



J U R I S P R U D Ê N C I A

D E

D I R E I T O

A M B I E N T A L



17

Boletim de Jurisprudência - Fevereiro/2020 (2ª Quinzena)

AMBIENTAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALINA. RISCO DE ESCOAMENTO 
DE SAL PARA ECOSSISTEMAS VIZINHOS. ELABORAÇÃO DE 
PLANO PREVENTIVO. ADOÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. 
PROVIMENTO PARCIAL

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALINA. RISCO DE 
ESCOAMENTO DE SAL PARA ECOSSISTEMAS VIZINHOS. ELA-
BORAÇÃO DE PLANO PREVENTIVO. ADOÇÃO DE MEDIDAS 
PROTETIVAS. PROVIMENTO PARCIAL.

- Decisão que, nos autos de ação civil pública voltada à regulari-
zação ambiental de empreendimento salineiro, nega-se a impor 
ao empreendedor a obrigação de apresentar, em trinta dias, plano 
para evitar que o sal extraído e acumulado a céu aberto escoe para 
áreas vizinhas.

- Agravo de instrumento alegando: 1) que as zonas de apicum e 
salgado devem ter a mesma proteção conferida aos manguezais; 
2) que a empresa agravada mantém pilhas de sal próximas a rio; 3) 
que a proteção contra o risco de vazamento e poluição independe 
da caracterização da área como de preservação permanente. Con-
traminuta argumentando: 1) que a legislação admite a ocupação de 
áreas de apicuns e salgados para o desenvolvimento de atividade 
salineira; 2) que as atividades desenvolvidas na área descrita na 
inicial encontram respaldo não apenas em licenças ambientais, mas, 
também, em acordo judicial firmado em processo anterior; 3) que não 
restou provada a existência de pilhas de sal particularmente nocivas 
ao ambiente; 4) que o empreendimento possui estrutura de drenagem 
suficiente para impedir vazamentos. Parecer da Procuradoria Re-
gional Federal opinando pelo provimento do agravo de instrumento.

- Para efeito de avaliação do pedido de tutela liminar protetiva con-
tra possível escoamento de produção salineira para ecossistemas 
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vizinhos, afigura-se irrelevante a discussão que se trava na lide 
originária sobre a classificação ambiental da área em que se acham 
depositadas as pilhas de sal.

- O risco de escoamento do sal para ecossistemas próximos é 
inerente à atividade salineira e, por isso mesmo, não só não pode 
ser desconsiderado por quem a desenvolve, como exige medidas 
efetivas de prevenção.

- Apesar de dispor de licença ambiental presumivelmente válida, o 
empreendimento em questão, segundo relatório técnico fornecido 
pela própria agravada, deve adotar, pelo menos, as seguintes me-
didas de controle: 1) vistoriar, periodicamente, a área de estocagem 
do sal e, uma vez identificado algum sinal de erosão, realizar as 
correções topográficas que se façam necessárias para “prevenir a 
formação de sulcos no terreno e o afundamento das zonas próximas 
à margem do estuário”; 2) erguer as pilhas de sal observando a dis-
posição radial; 3) não erigir pilhas de sal com mais de doze metros 
de altura; 4) guardar, entre cada pilha de sal e os cursos naturais 
d’água, distância nunca inferior à altura da pilha; 5) manter o ângulo 
de empilhamento, sempre, inferior a 34°; 6) diligenciar para que a 
retirada do sal da pilha ocorra, sempre, a partir do interior do aterro; 
7) construir, nos trechos das pilhas de sal não circundados por tan-
ques de produção, valas de coleta de formato regular, medindo meio 
metro de largura por meio metro de profundidade, que se conectem 
àqueles tanques.

- Agravo de instrumento do qual se conhece e ao qual se dá provi-
mento parcial, para determinar à empresa agravada que adote as 
medidas de proteção ambiental elencadas no estudo técnico por ela 
mesma apresentado, sem prejuízo de outras que lhe venham a ser 
exigidas no curso do processo.
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Processo n° 0803820-51.2019.4.05.0000 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Manoel de Oliveira Erhardt

(Julgado em 28 de novembro de 2019, por unanimidade)
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AMBIENTAL
EXECUÇÃO FISCAL. MULTA. IBAMA. CDA. PRESUNÇÃO DE 
CERTEZA E LIQUIDEZ. NULIDADE INEXISTENTE. CONVERSÃO 
EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DISCRICIONARIEDADE DA 
ADMINISTRAÇÃO.  APELAÇÃO IMPROVIDA

EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL. MULTA. IBAMA. CDA. PRESUN-
ÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. NULIDADE INEXISTENTE. CON-
VERSÃO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DISCRICIONARIEDA-
DE DA ADMINISTRAÇÃO.  APELAÇÃO IMPROVIDA. 

- Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente os 
embargos à execução fiscal. 

- Na hipótese, em 08/12/2015 o embargante foi notificado por carta 
com aviso de recebimento da abertura de auto de infração assinada 
recebido por terceiro; em 14/03/2016 foi notificado para apresenta-
ção de alegações finais via edital e em 01/04/2016 foi notificado da 
homologação do auto de infração.

- Não tendo sido o infrator localizado no seu endereço, não há mácula 
na notificação por edital, nos termos do artigo 96, § 1º, IV, do Decreto 
nº 6.514/08. Afastada preliminar de nulidade do auto de infração.

- Nos termos do artigo 3º da Lei nº 6.830/80 c/c art. 204 do Código 
Tributário Nacional - CTN, A Certidão de Dívida Ativa - CDA goza 
de presunção de certeza e liquidez, tendo o efeito de prova pré-
-constituída, que só pode ser ilidida por provas robustas em contrário.  

- No caso dos autos, o crédito executado deriva de sanção atribuída 
ao embargante, ora Apelante, no valor inicial de R$ 10.000,00 (dez 
mil reais) pela infração de exposição à venda de fauna silvestre 
nativa brasileira sem autorização do órgão ambiental competente.
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- O artigo 24, § 3º,  inciso III, do Decreto nº 6.514/08 estabelece que 
é infração contra a fauna: “Art. 24. Matar, perseguir, caçar, apanhar, 
coletar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota 
migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da auto-
ridade competente, ou em desacordo com a obtida: § 1º  As multas 
serão aplicadas em dobro se a infração for praticada com finalidade 
de obter vantagem pecuniária. (...) § 3º Incorre nas mesmas multas: 
III - quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem 
em cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espé-
cimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como 
produtos e objetos dela oriundos, provenientes de criadouros não 
autorizados, sem a devida permissão, licença ou autorização da 
autoridade ambiental competente ou em desacordo com a obtida.”.

- Não há que se falar em ofensa ao princípio da legalidade, uma 
vez que, no caso dos autos, a aplicação da multa foi realizada de 
acordo com os artigos 70, § 1º, e 72, § 2º, da Lei 9.605/1998 e com 
os artigos 62, X, e 3º, II, do Decreto 6.514/2008.

- O artigo 72, § 4º, da Lei 9.605/98 fixa a possibilidade de conversão 
da multa em prestação de serviço de preservação melhoria e recu-
peração da qualidade do meio ambiente.

- A conversão da multa administrativa em serviços de preservação 
ambiental consiste em ato discricionário da administração, estando 
condicionada ao cumprimento dos requisitos estabelecidos na legis-
lação ambiental. No caso dos autos, o pedido não foi requerido na 
via administrativa, desse modo o Poder Judiciário não pode substituir 
a atuação da Administração Pública. 

- Não se observa ofensa aos princípios da razoabilidade e da pro-
porcionalidade na dosimetria da penalidade, tendo em vista que 
foi calculada com base nos dispositivos normativos pertinentes, 
respeitando-se o limite legal.
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- Apelação improvida.

Processo n° 0801467-61.2019.4.05.8302 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira

(Julgado em 29 de novembro de 2019, por unanimidade)
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AMBIENTAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA 
DE BENS DA UNIÃO. LEGITIMIDADE DO MPF. COMPETÊNCIA 
DA JUSTIÇA FEDERAL. OCUPAÇÃO DE ÁREA DE PRESER-
VAÇÃO AMBIENTAL (MANGUEZAL/ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE). MEDIDAS NECESSÁRIAS DE INTERRUPÇÃO 
E DE IMPEDIMENTO DE NOVAS CONSTRUÇÕES NO LOCAL 
PELO PODER JUDICIÁRIO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. 
RECURSO IMPROVIDO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
DEFESA DE BENS DA UNIÃO. LEGITIMIDADE DO MPF. COMPE-
TÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. OCUPAÇÃO DE ÁREA DE PRE-
SERVAÇÃO AMBIENTAL (MANGUEZAL/ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE). MEDIDAS NECESSÁRIAS DE INTERRUPÇÃO E 
DE IMPEDIMENTO DE NOVAS CONSTRUÇÕES NO LOCAL PELO 
PODER JUDICIÁRIO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. RECURSO 
IMPROVIDO.

- Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito 
suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE ARACAJU contra deci-
são proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Seção Judiciária de Sergipe, 
nos autos da Ação Civil Pública nº 0805524-18.2016.4.05.8500 
(que deferiu em parte o provimento de urgência, impondo ao Poder 
Público a adoção de uma série de medidas consistentes em regu-
larizar a ocupação da área de preservação ambiental indicada na 
exordial), pretendendo a suspensão do ato combatido, alegando, 
em resumo, o seguinte: 1) parte da matéria discutida na presente 
demanda (implementação de políticas voltadas a garantir o direito 
à moradia) não é de competência da Justiça Federal; 2) a EMURB 
(administração indireta) é a responsável pela implementação das 
medidas impostas no decisum vergastado; 3) a concessão da liminar 
encontra óbice na Lei nº 8.437/92, art. 3º, § 3º, e no § 2º do art. 273 
do CPC/73; 4) o MPF, embora tenha cobrado da força tarefa uma 
atuação, não questionou à Polícia Militar o motivo pelo qual deixou 
de realizar o apoio solicitado, nem interferiu positivamente para que 
tal suporte ocorresse, deixando de formular judicialmente qualquer 
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pedido com o intuito de obtê-lo; 5) não houve qualquer inércia de sua 
parte; 6) o feito deve ser extinto, uma vez que o Judiciário não deve 
se sobrepor à definição de prioridades administrativas, nem modificar 
a repartição de atribuições realizada por lei, sob pena de afrontar, 
especialmente, o princípio de separação dos poderes; 7) a medida 
que lhe impõe a inclusão de famílias em programas habitacionais e 
o pagamento de auxílio-aluguel, caso haja dotação orçamentária, 
configura ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo; e 8) a 
imposição de astreintes é indevida.

- Deve ser fixada a competência da Justiça Federal para processar 
e julgar a presente demanda, “não apenas em razão da presença 
do MPF no polo ativo da demanda (com evidente interesse de agir), 
como também, pelo próprio objeto da lide, qual seja, a defesa de bens 
da União (manguezal/área de preservação permanente). Cumpre 
registrar a legitimidade do Parquet para atuar na ação, em razão do 
seu dever constitucional e legal de atuar na defesa e proteção do 
meio ambiente, consoante disposto no art. 129, III, da CF; arts. 5º II, 
d, III, d, e 6º, VII, b, XIX, a, todos da LC 75/1993; e art. 1º, 1, da Lei 
7.347/1985” (decisão recorrida - Id. 4058500.1213375).

- O provimento judicial ora combatido não merece reforma. Sustentou 
o recorrente a impossibilidade de concessão de liminar com base 
na Lei nº 8.437/92, art. 3º, § 3º, e no § 2º do art. 273 do CPC/73. 
Além de as medidas impostas ao ente público serem plenamente 
reversíveis, não esgotam o objeto da ação. O MPF almeja, com o 
ajuizamento da ACP, promover a reparação de suposta ilegalidade 
na ocupação de área de preservação ambiental localizada no Muni-
cípio de Aracaju (Bairro do Coqueiral) próxima à região de mangue, 
sendo certo que os comandos impostos aos réus não são capazes, 
por si só, de esgotar todo o objeto da demanda.

- Na verdade, as obrigações negativas que foram determinadas à 
entidade municipal (abstenção de concessão de ato autorizativo para 
instalação, construção, reconstrução e funcionamento de qualquer 
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edificação/atividade existente ou que pretenda se instalar na área em 
questão) têm por escopo impedir a realização de novas construções, 
evitando, assim, um resultado mais gravoso e até mesmo irreversível 
para o meio ambiente até que o feito seja definitivamente julgado. 
O mesmo se diga em relação às demais determinações para que o 
agravante: 1) inclua as famílias em programas habitacionais que já 
estejam em curso na cidade de Nossa Senhora do Socorro ou que 
venham a ser lançados no curso dessa ação; 2) promova o repasse 
mensal, a título de auxílio-aluguel, àqueles que, durante o cadas-
tramento, informarem a disposição de desocupar imediatamente a 
área até a efetiva destinação ao beneficiário de unidade residencial 
integrante de programa habitacional, desde que haja dotação or-
çamentária para tanto e 3) realize a contínua vigilância da área em 
referência durante o curso da ação.

- Consoante ficou claro no ato combatido, “as agressões ao meio 
ambiente, na localidade, vêm ocorrendo diuturnamente, e, quanto 
mais tempo passa, a recuperação da área se torna cada vez mais 
difícil, se não impossível. Ademais, as fotos acostadas nos autos 
demonstram a situação de precariedade das condições de sobrevi-
vência da população local, que corre sérios riscos de contrair doenças 
graves, notadamente, crianças e idosos. Isso reclama uma resposta 
rápida do Poder Judiciário, não se podendo esperar pela resolução 
final da demanda”.

- Destaque-se que as medidas de interrupção e de impedimento de 
novas construções no local em comento não configuram ingerência 
do Poder Judiciário sobre o Poder Executivo, porque a proteção ao 
meio ambiente e ao direito à moradia não fica a cargo apenas do 
Executivo, notadamente quando este se mostra incapaz de resolver 
o problema administrativamente.

- No que pertine à multa diária aplicada, registre-se que a jurispru-
dência deste TRF5 e do STJ é pacífica quanto à possibilidade de 
imposição de astreintes em desfavor do Poder Público.
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- Não foram trazidos aos autos elementos novos que pudessem 
modificar a convicção dessa relatoria quanto à devida manutenção 
da decisão agravada.

- Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado.

Processo n° 0807257-71.2017.4.05.0000 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Roberto Machado

(Julgado em 18 de novembro de 2019, por unanimidade)
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AMBIENTAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 
DANO AMBIENTAL. DILIGÊNCIAS REQUISITADAS E PARCIAL-
MENTE DEFERIDAS. LOCALIZAÇÃO DE BENS A PARTIR DAS 
DILIGÊNCIAS DEFERIDAS. NECESSIDADE DE EFETIVAR AS 
MEDIDAS E AVALIAR OS BENS ENCONTRADOS. NÃO PROVI-
MENTO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE 
SENTENÇA. DANO AMBIENTAL. DILIGÊNCIAS REQUISITADAS 
E PARCIALMENTE DEFERIDAS. LOCALIZAÇÃO DE BENS A 
PARTIR DAS DILIGÊNCIAS DEFERIDAS. NECESSIDADE DE 
EFETIVAR AS MEDIDAS E AVALIAR OS BENS ENCONTRADOS.  
NÃO PROVIMENTO. 

- Agravo de instrumento interposto pelo MPF em face de decisão do 
Juízo da 12ª Vara Federal de Alagoas, que, nos autos do Cumpri-
mento de Sentença nº 0800042- 97.2017.4.05.8001, indeferiu parte 
das diligências requeridas para efetivação de medidas constritivas 
em bens dos executados.

- Analisando os autos, verifica-se que o MPF requereu várias dili-
gências, ao longo da execução que não foram, contudo, exitosas. 
Daí é que novamente peticionou ao juízo da execução, requerendo 
novas diligências.

- Das medidas pleiteadas, foram indeferidas: a) a expedição de ofí-
cio ao BACEN; b) o bloqueio permanente de valores, não através 
do sistema BACENJUD, mas “por meio de expedição de ofício às 
instituições financeiras nacionais”; e c) a obtenção de dossiê inte-
grado dos executados. E foram deferidas as seguintes diligências: 
a) nova consulta ao BACENJUD; b) consulta ao sistema RENAJUD; 
c) consulta ao sistema CNIB; e d) comunicação ao SERASA JUD.

- A partir de pesquisa no sistema RENAJUD, foram encontrados 2 
(dois) veículos sobre os quais já determinada a penhora. A pesquisa 
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no BACENJUD resultou em certidão negativa, assim como no IN-
FOJUD. O sistema CNIB acusou a existência de imóvel registrado 
no Cartório do 5º Ofício em Aracaju/SE.

- Por ora, não há mácula na decisão agravada, vez que se apre-
senta necessária a efetivação das medidas constritivas nos bens 
localizados e posterior avaliação, para se apurar o valor que delas 
se poderá extrair.

- Ao contrário do que alega o MPF, os sistemas disponibilizados 
nos feitos executivos (BACENJUD, RENAJUD, CNIB, INFOJUD 
e SERAJUD) são ferramentas eficazes para busca de bens, sem 
olvidar que as medidas requeridas oneram a máquina judiciária, tão 
deficitária em recursos humanos necessários a regular tramitação 
do elevado número de feitos, quando comparado ao universo das 
diligências solicitadas.

- Agravo de instrumento não provido.

Processo n° 0803941-79.2019.4.05.0000 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Élio Siqueira Filho

(Julgado em 19 de novembro de 2019, por unanimidade)
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CIVIL
FINANCIAMENTO HABITACIONAL - PMCMV. FGHAB. COBERTU-
RA SECURITÁRIA. ÓBITO DO MUTUÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL NÃO 
INFORMADA NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. NÃO COM-
PROVAÇÃO DA RENDA DENTRO DO LIMITE LEGAL. NEGATIVA 
DA COBERTURA. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA

EMENTA: CIVIL. FINANCIAMENTO HABITACIONAL - PMCMV. 
FGHAB. COBERTURA SECURITÁRIA. ÓBITO DO MUTUÁRIO. 
UNIÃO ESTÁVEL NÃO INFORMADA NO CONTRATO DE FINAN-
CIAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA RENDA DENTRO DO 
LIMITE LEGAL. NEGATIVA DA COBERTURA. POSSIBILIDADE. 
APELAÇÃO IMPROVIDA.

- Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação 
onde se persegue a cobertura securitária do Fundo Garantidor da 
Habitação Popular - FGHAB, por morte do mutuário, com a quitação 
do saldo de financiamento de imóvel, firmado em 24/03/2015, entre o 
companheiro e pai dos demandantes e a Caixa Econômica Federal.

- É fato incontroverso que a negativa de cobertura se deu em razão 
da omissão, no ato da celebração do contrato, de que o contratante 
falecido mantinha união estável com a autora Maria Eleonora, inci-
dindo, por essa razão, as sanções previstas na cláusulas 11, 12, 15 
“f” e 15.1 do contrato.

- O Estatuto do FGHAB, que regulamenta a matéria, prevê, em 
seu artigo 2º, inciso II, a quitação pelo Fundo do saldo devedor do 
financiamento imobiliário, em caso de morte do devedor. Estabelece, 
por outro lado, não caber a cobertura securitária caso constatada 
falsidade nas declarações prestadas e/ou documentos apresentados 
pelo mutuário, bem como o desvio da finalidade estritamente social 
e assistencial do financiamento habitacional, dando ao imóvel alie-
nado outra destinação que não seja para sua residência e de seus 
familiares, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (artigo 
16, § 3º, inciso I).



31

Boletim de Jurisprudência - Fevereiro/2020 (2ª Quinzena)

- O contrato de financiamento igualmente dispõe que “a falsidade 
das declarações, inclusive a omissão da informação de que vive 
em união estável, gerará para o(s) DEVEDOR(ES), dentre outras 
consequências, (i) perda do direito à cobertura securitária do FGHAB 
(Cláusula Décima Primeira)”, pelo que não se sustenta a alegação 
da parte recorrente de que se trata de exigência não conhecida pelo 
contratante.

- Destinando-se o Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida à 
população de baixa renda, leva em consideração a renda do grupo 
familiar, sendo evidente a necessidade de que, no momento da cele-
bração do contrato, sejam indicados todos os componentes do grupo 
e sua respectiva renda. (PROCESSO: 08013745220154058201, 
AC - Apelação Civel - , DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO 
ROBERTO GONÇALVES DE ABREU (CONVOCADO), 1º Turma, 
JULGAMENTO: 09/05/2016).

- Comprovado, nos autos, que a autora Maria Eleonora adquiriu, 
em 15/03/2012, um imóvel através do PMCMV, com recursos or-
çamentários do Fundo de Arrendamento Residencial - FAR, o que 
demonstra que seu companheiro, ao firmar o  contrato de financia-
mento habitacional em discussão, não apenas se omitiu quanto ao 
fato de viver em união estável com a demandante, como não atendeu 
ao disposto na artigo 16, inciso VII, do Estatuto do FGHAB, nos ter-
mos do qual “o proponente ao financiamento não poderá deter, em 
qualquer parte do país, outro financiamento de imóvel residencial 
nas condições do SFH, ou ser proprietário ou promitente comprador 
de imóvel residencial, concluído ou em construção, no Município de 
sua ocupação ou no Município de sua atual residência e nem onde 
pretendam fixá-la.”

- Como bem ressaltado na sentença, “a renda da companheira do 
contratante era tamanha que lhe garantiu financiamento autônomo, 
sendo inconteste que, se estivesse inserida no contrato em exame, 
fatalmente as suas condições originalmente fixadas seriam alteradas, 
podendo acarretar inclusive no desenquadramento do contrato no 
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PMCMV, seja porque o valor da renda familiar pode superar o limite 
fixado no programa; seja pelo fato de a família já ter sido contemplada 
por esse tipo de financiamento.”

- Tendo em vista a natureza do PMCMV, inexiste qualquer ilegalidade 
no Estatuto do FGHAB e nas cláusulas contratuais que excluem a co-
bertura securitária em razão do falecimento do adquirente do imóvel, 
nos casos de falsidade das declarações apresentadas no momento 
da contratação, de modo que, sendo esta a hipótese apresentada, 
a improcedência do pedido é medida que de fato se impõe.

- Apelação improvida.

Processo n° 0800255-69.2018.4.05.8001 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira

(Julgado em 29 de novembro de 2019, por unanimidade)
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CIVIL
RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTES A PAGAMENTOS 
INDEVIDOS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, APÓS O ÓBITO 
DO SEGURADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. 
RESPONSABILIDADE DO CARTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE 
COBRANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

EMENTA: CIVIL. RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTES 
A PAGAMENTOS INDEVIDOS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, 
APÓS O ÓBITO DO SEGURADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 
OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO CARTÓRIO. IMPOSSI-
BILIDADE DE COBRANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

- Apelação de sentença que julgou procedente a pretensão do Ban-
co do Brasil (art. 487, I, do CPC), formulada em ação anulatória, 
declarando a nulidade das decisões proferidas nos Procedimentos 
Administrativos 35056.001496/2013-09, 35910.000312/2011-04, 
37303.000431/2012-13, 34910.001438/2013-50, 35906.003729/2013-
41 ,  35052 .001336 /2013-43 ,  35052 .004313 /2013-39 , 
35052.000284/2012-55 e 35052.004824/2013-51, pela ocorrência 
da prescrição dos créditos em cobrança administrativa. Os referidos 
processos administrativos de cobrança, instaurados pelo INSS, 
referem-se ao ressarcimento de valores recebidos indevidamente a 
título de benefício previdenciário após o óbito do segurado. Conde-
nação do réu no pagamento de honorários sucumbenciais, à razão 
de 10% sobre o valor da causa (art. 85, NCPC).

- Sustenta o INSS, em síntese, que a pretensão de ressarcimento ao 
erário não é suscetível de ser fulminada pela prescrição, nos termos 
do art. 37, § 5°, da CF/88. Defende a responsabilidade objetiva do 
banco pelo risco do empreendimento, bem como a responsabilidade 
contratual pelo pagamento indevido. Alega, ainda, que a instituição 
bancária fez alteração ou renovação de senha, sem realizar qualquer 
verificação quanto à prova de vida, obrigação que lhe é pertinente 
por força do contrato oneroso que mantém com a autarquia para 
pagamento de benefícios previdenciários.
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- De acordo com o julgamento proferido no RE 669.069/MG pelo 
Pleno do col. STF, em sede de repercussão geral (relator Ministro 
Teori Zavascki, DJ 28/04/2016), é prescritível a ação de reparação 
de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil, sendo certo 
que a imprescritibilidade, à qual se refere o art. 37, § 5º, da CF/88, 
diz respeito apenas a ações de ressarcimento de danos decorrentes 
de ilícitos tipificados como improbidade administrativa e de ilícitos 
penais.

- É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública 
decorrente de ilícito civil (RE 669.069-RG/MG, Relator Ministro 
Teori Zavascki), razão pela qual deve ser observada a prescrição 
quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/1932 (EREsp 
662.844/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido).

- In casu, tratando-se de ilícito civil e considerando as datas dos óbi-
tos, dos pagamentos indevidos e da notificação ao Banco do Brasil, 
em cada um dos Processos Administrativos de Cobrança, ocorreu 
a prescrição quinquenal.

- Por outro lado, o art. 68 da Lei 8.212/1991 dispõe que o Titular 
do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais fica obrigado a 
comunicar, ao INSS, até o dia 10 de cada mês, o registro dos óbi-
tos ocorridos no mês imediatamente anterior, devendo da relação 
constar a filiação, a data e o local de nascimento da pessoa falecida, 
sob pena de sujeição à penalidade prevista no art. 92 da mesma lei. 

- Não há que se falar em descumprimento contratual, tendo em vista 
que, na hipótese, a instituição financeira agiu de boa-fé, quando da 
renovação da senha, uma vez que não houve nenhuma comunicação 
acerca do óbito do beneficiário, sendo esta de responsabilidade do 
Cartório de Registro Civil.

- Além disso, depreende-se do art. 69 da Lei 8.212/1991 que com-
pete ao INSS fiscalizar o pagamento dos benefícios previdenciários 
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a fim de apurar irregularidades, não sendo a ausência de renovação 
da senha meio hábil para promover a cessação de benefício pago 
irregularmente. Nesse sentido, é o entendimento desta Segunda 
Turma: PJE 0801425-12.2019.4.05.8302, Rel. Des. Fed. Leonardo 
Henrique de Cavalcante Carvalho, Data de Assinatura: 07/10/2019.

- Afastado o descumprimento contratual do Banco do Brasil, que agiu 
de boa-fé, não tendo sequer se beneficiado do pagamento indevi-
do, resta indevida a cobrança baseada na decisão administrativa 
constante dos autos dos Processos Administrativos de Cobrança 
35205.001724/2016-24.

- Apelação desprovida. Majoração da verba honorária, de 10% (dez 
por cento) para 11% (onze por cento), ex vi do art. 85, § 11, do 
CPC/2015 (vigente ao tempo da prolação da sentença).

Processo n° 0808496-20.2018.4.05.8102 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Paulo Machado Cordeiro

(Julgado em 22 de novembro de 2019, por unanimidade)
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CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO DA CEF. PROCEDIMENTO DE 
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL POSTERIORMENTE ANULADO. 
RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DANOS MATERIAIS DEVI-
DOS. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. DESCABIMEN-
TO. RESTITUIÇÃO DO VALOR DO BEM NA ÉPOCA EM QUE SE 
EVENCEU. ART. 450, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. 
PROVIMENTO, EM PARTE, DO APELO

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMÓVEL ADQUIRIDO EM 
LEILÃO DA CEF. PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJU-
DICIAL POSTERIORMENTE ANULADO. RETORNO AO STATUS 
QUO ANTE. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS E 
LUCROS CESSANTES. DESCABIMENTO. RESTITUIÇÃO DO 
VALOR DO BEM NA ÉPOCA EM QUE SE EVENCEU. ART. 450, 
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. PROVIMENTO, EM 
PARTE, DO APELO.

- Apelação interposta pelo particular em face da sentença que julgou 
procedente, em parte, a pretensão autoral, para condenar a deman-
dada EMGEA a ressarcir o evicto (parte promovente) na quantia de 
R$ 203.930,70, atualizada a partir das datas dos comprovantes de 
pagamento, obedecendo o Manual de Cálculos da Justiça Federal.

- No caso concreto, o autor ajuizou ação de evicção c/c danos morais 
e lucros cessantes em desfavor da EMGEA/CEF, sob o argumento de 
que, em 24/02/2012, arrematou um imóvel durante um leilão realizado 
pela parte ré, no valor de R$ 187.568,00. Alega que, anteriormente 
à compra do imóvel pelo promovente, o mesmo havia sido adquirido 
por Maria Lúcia de Albuquerque também em decorrência de leilão 
extrajudicial junto à Caixa Econômica Federal, que, ante o suposto 
atraso de pagamento das parcelas do financiamento, foi executada 
extrajudicialmente. Ponderou também que, frente ao leilão em que 
o autor da ação foi arrematante, a anterior proprietária ajuizou Ação 
Ordinária Declaratória de Nulidade de Processo de Execução, a 
qual teve o pedido deferido em grau de recurso, determinando-se a 
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nulidade do processo extrajudicial e, consequentemente, da venda 
do referido imóvel.

- A situação apresentada nos presentes autos versa acerca de um 
problema que ocorre frequentemente quando envolve leilão realiza-
do pela CEF, em razão da consolidação da propriedade do imóvel 
por inadimplência do mutuário. Caso seja anulada a execução ex-
trajudicial – e, consequentemente, todos os seus atos – a situação 
retorna ao seu status quo ante, ou seja, os mutuários reintegram-se 
no imóvel que fora arrematado.

- Tendo em vista que a parte que adquiriu o imóvel no leilão não deu 
causa a sua anulação, é cabível a devolução de todos os valores 
pagos, para a realização do ajuste, com as atualizações devidas, 
pleito acolhido na sentença.

- Todavia, inexiste dano moral indenizável pela parte ré, uma vez que 
a conduta imputada pelo recorrente, qual seja, a de que em virtude 
de tal arrematação foi acusado pela antiga proprietária da prática de 
crime de estelionato, inclusive, tendo sido alvo de matérias jornalísti-
cas policiais, não pode ser atribuída diretamente à ação ou omissão 
provocada pela EMGEA/CEF, mas sim a terceiros.

- Quanto ao alegado constrangimento de ter a aquisição frustrada, 
não restou comprovado fatos excepcionais a caracterizar abalo 
psicológico passível de reparação. Meros dissabores vividos em 
face de descumprimento contratual em razão da evicção não se 
revelam suficientes à configuração de dano moral, pois, com isso, 
não se verifica ofensa a direitos da personalidade. Precedente na AC 
08061663420154058400, Relator Desembargador Federal Leonardo 
Carvalho, 2ª Turma, data do julgamento 26/03/2019.

- No tocante ao pedido de lucros cessantes, ao qual afirma o re-
corrente ter direito por ter deixado de receber a importância de R$ 
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153.099,04 a título de aluguéis, haja vista que a antiga proprietária 
locou o imóvel à Prefeitura Municipal de Cajazeiras no período de 
2012 a 2016, não merece prosperar. É que, conforme corretamente 
destacado na sentença, “não há provas de que o imóvel seria aliena-
do ou alugado pela parte autora, nem muito menos que o teria sido 
pelo Município de Cajazeiras, não se podendo presumir – notada-
mente, ante a realidade que circunda a amplíssima discricionariedade 
administrativa no direcionamento de recursos públicos – que por 
assim ter ocorrido por Maria Lúcia de Albuquerque, que os gestores 
municipais o fariam se o imóvel pertencesse ao promovente.” 

- Quanto ao pedido de que o valor a ser devolvido não deve ser o 
preço pago pelo imóvel corrigido desde o desembolso, mas o valor 
do bem na época em que se evenceu, merece prosperar, tendo em 
vista o disposto no art. 450, parágrafo único, do Código Civil, que 
dispõe que: “O preço, seja a evicção total ou parcial, será o do valor 
da coisa, na época em que se evenceu, e proporcional ao desfalque 
sofrido, no caso de evicção parcial.”

- No caso em tela, a sentença condenou a recorrida a pagar ao recor-
rente o valor pago pelo bem arrematado (R$ 187.568,00), atualizado 
a partir das datas dos comprovantes de pagamento, quando deveria 
ter considerado o valor da coisa na época em que se evenceu, ou 
seja, não no tempo da arrematação, mas sim, da perda do direito.

- Há que se considerar também o fato de que, quando da realização 
do leilão, estava em curso ação revisional do contrato de mútuo ha-
bitacional, em fase de cumprimento de sentença, bem como ação 
cautelar, na qual determinou-se a suspensão da venda do imóvel, e 
mesmo assim a instituição financeira promoveu a alienação do bem, 
em desacordo com o julgado (confira-se o julgado deste TRF que 
anulou a execução extrajudicial - PJE 0800081-15.2013.4.05.8202 
- ID 4058202.1256379), o que demonstra que não agiu com boa-fé.
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- Apelação provida em parte, para determinar que na restituição do 
valor do bem, seja considerada a época em que se evenceu, e não o 
preço pago na época da arrematação, a ser apurado em liquidação.

Processo nº 0800922-05.2016.4.05.8202 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Cid Marconi

(Julgado em 20 de novembro de 2019, por unanimidade)
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CIVIL E PROCESSO CIVIL
SFH. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PERÍCIA TÉCNICA. VALOR 
DA CAUSA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL

EMENTA: CIVIL. PROCESSO CIVIL. SFH. VÍCIOS DE CONSTRU-
ÇÃO. PERÍCIA TÉCNICA. VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA DO 
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL.

- Apelação interposta contra sentença que, em ação ajuizada por 
ANA MARIA SOUSA BRAGA, em desfavor da CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL (CEF), o pagamento de indenização por danos mate-
riais e morais no valor de R$ 19.357,18 (dezenove mil, trezentos 
e cinquenta e sete reais e dezoito centavos), em decorrência de 
supostos vícios estruturais no imóvel por ela adquirido, entendendo 
que a competência para julgamento da lide pertence aos Juizados 
Especiais Federais, extinguiu o processo sem julgamento de mérito, 
nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

- Em suas razões, ANA MARIA SOUSA BRAGA defende que os Jui-
zados Especiais Federais são incompetentes para julgar causas que 
demandem perícias complexas ou onerosas que não se enquadrem 
no conceito de exame técnico. Pede a anulação da sentença, com o 
consequente retorno dos autos para o regular processamento da lide.

- A situação em análise conduz à competência do Juizado Especial 
Federal diante do valor da causa, atribuído aquém do patamar esti-
pulado no art. 3º da Lei nº 10.259/2001.

- Note-se que ainda que se faça necessária prova técnica para es-
clarecer se as deteriorações no imóvel decorrem de vício de cons-
trução, esta não requer conhecimentos especiais além das que já 
detém um engenheiro civil. Ademais, a necessidade de produção de 
prova pericial, não é o critério próprio para definir a competência, e 
sequer se mostra incompatível com o rito dos Juizados Federais cuja 
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possibilidade de produção está expressamente prevista no art. Lei nº 
10.259/2001. Precedente: PROCESSO: 08030457020184050000, 
CC - Conflito de Competência - , DESEMBARGADOR FEDERAL 
RUBENS DE MENDONÇA CANUTO, Pleno, JULGAMENTO: 
01/07/2019.

- Quanto à extinção do feito, este Egrégio Tribunal tem decidido que 
o argumento de impossibilidade técnica do Judiciário em remeter os 
autos para o juízo competente, em razão de supostas dificuldades 
inerentes ao processamento eletrônico, não constitui fundamento 
para extinção do processo. O art. 64, parágrafo 3º, do CPC/2015 
dispõe que o acolhimento da incompetência absoluta enseja a 
remessa dos autos ao juízo competente e não a extinção do feito 
sem resolução do mérito, sendo atribuição do juízo que se declarou 
incompetente providenciar a remessa dos autos ao juízo competen-
te. Precedentes: PROCESSO: 08001817820154058305, AC/PE, 
DESEMBARGADOR FEDERAL MANOEL ERHARDT, 1º Turma, 
JULGAMENTO: 18/09/2015; PROCESSO: 08044145220184058002, 
DESEMBARGADOR FEDERAL EDÍLSON NOBRE, 4ª Turma, JUL-
GAMENTO: 01/05/2019.

- Apelação improvida. De ofício, determina-se a remessa dos autos 
ao Juizado Especial Federal.

Processo n° 0814099-46.2019.4.05.8100 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Leonardo Carvalho

(Julgado em 19 de novembro 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



43

Boletim de Jurisprudência - Fevereiro/2020 (2ª Quinzena)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ESCOLIOSE TORACOLOMBAR 
GRAVE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABI-
LIDADE SOLIDÁRIA. DIREITO À SAÚDE. HIPOSSUFICIÊNCIA 
FINANCEIRA. EXISTÊNCIA. EFICÁCIA DO FÁRMACO. NESSECI-
DADE DE FORNECIMENTO. COMPROVAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA 
JUDICIAL JÁ REALIZADA. TRATAMENTO DISPONÍVEL NO SUS. 
REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE O 
PEDIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ARBITRA-
MENTO COM BASE NA EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. 
POSSIBILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. APE-
LAÇÃO PROVIDA

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCEDI-
MENTO CIRÚRGICO. ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVE. 
LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE 
SOLIDÁRIA. DIREITO À SAÚDE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEI-
RA. EXISTÊNCIA. EFICÁCIA DO FÁRMACO. NESSECIDADE DE 
FORNECIMENTO. COMPROVAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL 
JÁ REALIZADA. TRATAMENTO DISPONÍVEL NO SUS. REFORMA 
DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO. INVER-
SÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO COM BASE 
NA EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. 
PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. APELAÇÃO PROVIDA.

- Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente 
o pedido, consistente em provimento jurisdicional que assegure à 
autora a realização de procedimento cirúrgico, com a utilização de 
equipamentos indicados em prescrição médica.

- A questão discutida nos autos recai sobre o direito fundamental 
à saúde, que se materializa, em regra, mediante a execução de 
políticas públicas, de caráter genérico, pelo Estado, com vistas à 
universalidade das prestações e à isonomia no atendimento aos 
cidadãos, conforme dispõe o art. 196 da Constituição Federal.
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- A divisão administrativa de atribuições estabelecida pela legislação 
decorrente da Lei 8.080/90 não pode restringir a responsabilidade 
solidária dos entes da federação, servindo ela, apenas, como parâ-
metro da repartição do ônus financeiro final dessa atuação, o qual, 
no entanto, deve ser resolvido pelos entes federativos administra-
tivamente ou em ação judicial própria, não sendo oponível como 
óbice à pretensão da população a seus direitos constitucionalmente 
garantidos como exigíveis deles de forma solidária (PROCESSO: 
08074159220164058300, AC/PE, DESEMBARGADOR FEDERAL 
MANOEL ERHARDT, 1º Turma, JULGAMENTO: 02/04/2017).

- Da interpretação das considerações feitas pelo Supremo Tribunal 
Federal, nos autos do Agravo Regimental na Suspensão de Tutela 
Antecipada 175-CE (Pleno, v.u., Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 
29/04/2010), pode-se afirmar que deverá ser privilegiado o trata-
mento fornecido pelo SUS, em detrimento da opção escolhida pelo 
paciente, salvo se comprovada a ineficácia ou impropriedade da 
política pública de saúde existente.

- Na hipótese dos autos, a apelada é portadora de escoliose com 
importante rigidez, tendo sido indicado o procedimento cirúrgico pelo 
médico especialista que a acompanha. O procedimento é disponi-
bilizado pelo SUS.

- De acordo com o relatório médico particular constante nos autos, 
o procedimento cirúrgico deve ser realizado com a maior brevidade 
possível, devido ao risco de sequelas irreversíveis para a paciente: 
“paciente vem apresentando piora importante do quadro pulmonar 
com dispneia frequente”. O referido documento médico elenca, ainda, 
os materiais considerados necessários à realização do procedimento, 
no caso concreto.

- A perícia médica judicial já foi realizada. O expert afirma que a 
paciente é portadora de escoliose toracolombar grave e que a indi-
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cação no atual estágio da patologia é de tratamento cirúrgico, “que 
pode ser realizado por meio de diferentes técnicas e materiais, sendo 
disponibilizado pelo SUS”. Informa, ainda, que o Estado de Pernam-
buco não disponibiliza kit de monitorização espinhal transoperatória, 
requerida pelo médico que acompanha a parte autora, acrescentan-
do que “trata-se de um sistema de monitoração da integridade do 
sistema neurológico, especialmente importante no caso de cirurgias 
em pacientes adultos”.

- Em laudo pericial complementar, o especialista enfatiza que o proce-
dimento não possui caráter emergencial e que deve ser programado, 
com a solicitação de exames e do material necessário. Acrescenta 
que a cirurgia é realizada nos Hospitais do Sistema Único de Saúde 
e que a indisponibilidade de materiais é momentânea, mas existe 
de forma regular. “As informações sobre a disponibilidade do kit de 
monitorização espinhal transoperatória foram coletadas por opinião 
dos especialistas, tanto em laudos médicos quanto em contato 
pessoal do Perito com determinados profissionais. A Secretaria 
Estadual de Saúde de Pernambuco informa que a cirurgia pode ser 
realizada no Hospital Otávio de Freitas, no Hospital Getúlio Vargas 
e no Hospital das Clínicas, portanto há profissionais capacitados, 
estrutura hospitalar e materiais disponíveis”. E continua: “No meu 
entendimento, deve haver manifestação específica da Secretaria 
Estadual de Saúde se existe a possibilidade de aquisição do kit para 
determinados casos, uma vez que o procedimento tem sido realizado 
sem o mesmo, inclusive com a criação de protocolo que determine 
em que casos este equipamento deve ser disponibilizado”.

- No caso dos autos, embora o procedimento cirúrgico não tenha 
caráter emergencial, ele é claramente necessário, o que foi atestado 
não só por laudos particulares, como também pelo próprio perito 
judicial. O tratamento é o indicado, é disponibilizado pelo SUS em 
diversos Hospitais, e quanto à utilização do kit de monitorização 
espinhal transoperatória, o laudo pericial afirma ser especialmente 
importante no caso de cirurgias em pacientes adultos, que é a hi-
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pótese da autora, não cabendo ao Judiciário interferir na prescrição 
do médico assistente, se a realização do procedimento é a única 
alternativa para o quadro da paciente. Há comprovação suficiente 
de que o tratamento é essencial à saúde da paciente, justificando a 
sua concessão. Faz jus a autora à procedência da ação, para forne-
cimento do procedimento cirúrgico, conforme a prescrição médica.

- Inobstante a delimitação da atuação dos entes federativos prevista 
na Lei nº 8.080/90 (arts. 16, 17 ,18, 19-M, 19-O, 19P, 19-Q e 19-R 
da Lei nº 8.080/90), a União deve assumir a posição de garante do 
sistema de proteção e recuperação da saúde, de modo a torná-lo 
efetivo (APELREEX 200981010004153, Desembargador Federal 
Rogério Fialho Moreira, TRF5 - Quarta Turma, DJe - Data: 18/06/2015 
- Página: 325; APELREEX 00102555020124058300, Desembargador 
Federal Emiliano Zapata Leitão, TRF5 - Quarta Turma, DJe - Data: 
19/02/2015 - Página: 92).

- No que tange aos honorários advocatícios, esta Terceira Turma 
tem entendido que, em casos relativos ao direito à saúde, o proveito 
econômico obtido é inestimável, pelo que se aplica o disposto no art. 
85, § 8°, do CPC/2015, nos seguintes termos: “Nas causas em que 
for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando 
o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorá-
rios por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos 
do § 2º”. Honorários fixados por equidade, observando os critérios 
previstos no § 2º do mencionado dispositivo legal (grau de zelo do 
profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância 
da causa, trabalho realizado e tempo exigido para o serviço), em R$ 
3.000,00 (três mil reais).

- Apelação provida, reformando a sentença recorrida, julgar proce-
dente o pedido, e condenar os réus ao fornecimento do procedimento 
cirúrgico para tratamento de escoliose em favor da autora, conforme 
prescrição médica. Inversão do ônus da sucumbência. Condenação 
da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, 
fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), pro rata.
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Processo n° 0800055-77.2019.4.05.8308 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira

(Julgado em 29 de novembro de 2019, por unanimidade)
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CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. REVISÃO DA REMUNERAÇÃO. ART. 
37, X, DA CF. OMISSÃO LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE DIREITO 
SUBJETIVO À INDENIZAÇÃO. RE 565.089/SP. REPERCUSSÃO 
GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO JULGADO. 
ART. 1.040, II, DO CPC

EMENTA: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL 
CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. REVISÃO DA REMUNERAÇÃO. 
ART. 37, X, DA CF. OMISSÃO LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE DIREI-
TO SUBJETIVO À INDENIZAÇÃO. RE 565.089/SP. REPERCUSSÃO 
GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO JULGADO. 
ART. 1.040, II, DO CPC.

- A Vice-Presidência deste Tribunal encaminhou os autos à Terceira 
Turma, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para, se assim entender, 
realizar juízo de retratação, ajustando o acórdão à decisão proferida 
em 25.09.2019, no Recurso Extraordinário 565.089/SP (tema 19), 
em regime de repercussão geral, do Supremo Tribunal Federal, o 
qual tem como questão controvertida a “indenização pelo não en-
caminhamento de projeto de lei de reajuste anual dos vencimentos 
de servidores públicos”.

- O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 565.089/
SP, apreciou a questão sob o rito da repercussão geral, tendo firmado 
a seguinte tese: “o não encaminhamento de projeto de lei de revisão 
anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso 
X do art. 37 da CF/1988 não gera direito subjetivo à indenização. 
Deve o Poder Executivo, no entanto, se pronunciar, de forma fun-
damentada, acerca das razões pelas quais não propôs a revisão”.

- No caso, o acordão proferido pela Terceira Turma diverge do 
entendimento firmado pelo STF, no julgamento do RE 565.089/SP, 
porquanto, ao dar parcial provimento à apelação, condenou a União 
ao pagamento de indenização por danos materiais, em razão da 
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omissão legislativa referente à revisão geral anual dos servidores 
públicos federais, prevista no art. 37, X, da CF.

- Condenação da parte autora ao pagamento de honorários advoca-
tícios, no valor de R$ 2.000,00, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC.

- Acórdão adequado à decisão proferida no RE 565.089/SP. Apela-
ção improvida.

Apelação Cível nº 374.576-RN

(Processo nº 2004.84.00.008310-7)

Relator: Desembargador Federal Fernando Braga

(Julgado em 28 de novembro de 2019, por unanimidade)
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CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. 
POSSIBILIDADE

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMEN-
TO DE MEDICAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. POSSIBILIDADE.

- Remessa oficial e apelações manejadas contra sentença que julgou 
procedente o feito, por meio do qual se busca a concessão do me-
dicamento SPINRAZA (NUSINERSEN), indicado para o tratamento 
de Atrofia Muscular Espinhal, por tempo indeterminado, devendo 
a entrega ser condicionada à apresentação de receita e relatórios 
médicos atualizados a cada 3 meses. Honorários advocatícios fixa-
dos em R$ 500,00.

- Em seu apelo, a UNIÃO argumenta, em síntese, que: a) não haveria 
comprovação da eficácia do fármaco requerido, não sendo indicado 
para o tratamento da enfermidade; b) o tratamento terapêutico ofer-
tado pelo SUS, para o caso da parte autora, seria eficaz e efetivo.

- O Estado do Ceará apela alegando que há tratamento terapêutico 
específico ofertado pelo SUS para o caso da parte autora, não ha-
vendo a comprovação da eficácia do medicamento requerido. Pugna, 
ainda, pela determinação para que haja o imediato ressarcimento 
aos cofres estaduais, por parte da União, de valores eventualmente 
despendidos com a compra do fármaco em questão.

- O particular, por seu turno, pugna pela fixação dos honorários 
advocatícios no patamar entre 10% e 20% do valor da causa (valor 
da causa fixado pelo juiz em R$ 382.960,92).

- O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 855.178, 
em 23/05/2019, com repercussão geral, fixou a tese de que “os entes 
da federação, em decorrência da competência comum, são solidaria-
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mente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde 
e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierar-
quização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento 
conforme as regras de repartição de competências e determinar o 
ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

- Em face da solidariedade entre os entes da federação quanto ao 
fornecimento de medicamentos, não há como ser acolhido o pedido 
do Estado do Ceará visando determinar o reembolso imediato por 
parte da União de gastos realizados com o cumprimento da obri-
gação, uma vez que são coobrigados solidários, devendo eventual 
reembolso ser realizado na seara administrativa ou em ação própria.

- A Constituição consagra ser a saúde direito de todos e dever do 
Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que vi-
sem à redução dos riscos de doença e de outros agravos e o aces-
so universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação. Como dever do Estado, não seria razoável 
permitir-lhe que se exima de cumprir obrigação imposta pela Carta 
Constitucional, sob simples justificativa de que o medicamento não 
está incluído na lista de fornecimento do Sistema Único de Saúde, 
tampouco por falta de recursos financeiros da Administração, quando 
comprovada a necessidade do medicamento.

- Conforme observado pelo juízo de primeiro grau, o laudo médico 
juntado aos autos comprova a necessidade e eficácia do tratamento 
com o uso do medicamento vindicado, restando assentado no laudo 
que o medicamento apresenta eficácia comprovada para o tratamen-
to da enfermidade, sendo indispensável para evitar a progressão da 
doença, não havendo tratamento eficaz ofertado pelo SUS. É de se 
registrar que o citado fármaco possui registro na ANVISA.

- O Pleno deste Regional, em julgado (AR 0808203-43.2017.4.05.0000, 
Rel. Des. Federal Edilson Nobre, j. 20/06/2018), assentou que, em 
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demandas com elevado valor da causa, como é a hipótese em apre-
ço, os honorários advocatícios devem ser arbitrados com base no 
art. 85, § 8º, do CPC, em respeito aos postulados da razoabilidade e 
da proporcionalidade, observando-se, é claro, os critérios previstos 
no art. 85, § 2º, incisos I a IV, do mesmo diploma legal. Assim, agiu 
corretamente o juízo de primeiro grau ao fixar o valor dos honorários 
com base na equidade, cabendo, no entanto, sua majoração para 
R$ 5.000,00, pro rata, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015.

- Apelação do particular parcialmente provida, para majorar os hono-
rários advocatícios para R$ 5.000,00. Remessa oficial e apelações da 
União do Estado do Ceará desprovidas. Honorários recursais fixados 
em R$ 200,00, pro rata, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

Processo n° 0801075-48.2019.4.05.8100 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Paulo Machado Cordeiro

(Julgado em 28 de novembro de 2019, por unanimidade)
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CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
SERVIDOR. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. UNIÃO 
ESTÁVEL COMPROVADA. PROVA MATERIAL CORROBORADA 
COM PROVA TESTEMUNHAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 
HABILITAÇÃO TARDIA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO VÁLIDA. 
APELAÇÃO DA UNIÃO PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO 
ADESIVA NÃO PROVIDA

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. 
PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL COM-
PROVADA. PROVA MATERIAL CORROBORADA COM PROVA 
TESTEMUNHAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. HABILITAÇÃO 
TARDIA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO VÁLIDA. APELAÇÃO DA 
UNIÃO PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA NÃO 
PROVIDA.

- A Constituição Federal reconhece “a união estável entre o homem 
e a mulher como entidade familiar”, qual prescreve o § 3º do art. 
226, e, ainda, nos termos da lei, assegura a percepção de pensão 
à(o) companheira(o), conforme dispõe o art. 201, V, com a redação 
da Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/1998.

- O art. 1.723, caput, do Código Civil vigente, o qual repete o teor do 
art. 1º 9.278/96, conceitua a união estável como sendo a união entre 
o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e 
duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

- O instituto da união estável, conforme delineado pela legislação 
pertinente, por constituir convivência entre homem e mulher des-
tinada a retratar estado equivalente ao de casado, não admite a 
configuração de vínculos paralelos.

- A pensão por morte instituída por servidor público federal pode 
ser requerida a qualquer tempo e é devida a partir da data do óbito, 
prescrevendo-se tão somente as prestações exigíveis há mais de 5 
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(cinco) anos. No entanto, em casos de habilitação tardia, os efeitos 
financeiros que importem em exclusão ou inclusão de novo depen-
dente contar-se-ão a partir da data do requerimento administrativo, 
nos termos do art. 219, parágrafo único, da Lei nº 8.112/90; ou não 
havendo pedido administrativo, a partir da citação válida em processo 
judicial. Precedentes. 

- Na espécie, as provas materiais acostadas ao feito – comprovantes 
de rendimento em nome do autor de abril de 2010 no qual consta o 
mesmo endereço de residência da autora; cartão do Programa de 
Saúde da Família da Secretaria Municipal de Saúde de Salgueiro, 
na qual consta o nome do instituidor como componente da família, 
certidão de casamento de um dos filhos do casal; – aliadas à prova 
testemunhal produzida nos autos, sem contradita, comprovam a 
coabitação e a notória e pública convivência da demandante com o 
instituidor da pensão, desde, pelo menos, o final da década de 1970 
até o falecimento, ocorrido em abril de 2010.

- Do teor dos depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas, 
tanto pela parte autora como pela própria União, firma-se a convic-
ção de que, apesar de a autora e o instituidor do benefício terem 
tido relacionamentos anteriores (no final da década de 1960), eles 
se separam de fato dos antigos cônjuges e passaram a conviver 
como marido e mulher, sendo certo, ainda, que não houve prova 
acerca da alegação da União de que o instituidor teria tido vários 
relacionamentos afetivos simultâneos, a desnaturar a alegação de 
existência de união estável com a autora, ora apelada.

- Assim, sendo comprovada a sua condição de companheira do fa-
lecido, mediante prova material, corroborada por prova testemunhal, 
produzida sem contradita, há de ser concedida à autora a pensão por 
morte ora pleiteada, nos termos do art. 217, I, c, da Lei nº 8.112/90, 
com a redação vigente à época do óbito do instituidor. Mas, por se 
tratar de habilitação tardia e não havendo prova de que houve, a 
tempo e modo, requerimento administrativo, os efeitos financeiros 
da concessão somente correm a partir da citação válida.
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- Apelação da União parcialmente provida. Apelação adesiva da 
parte autora improvida.

Processo n° 0800034-50.2018.4.05.8304 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Leonardo Augusto Nunes 
Coutinho (Convocado)

(Julgado em 28 de novembro de 2019, por unanimidade)
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PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL. FALSO TESTEMUNHO (ART. 342, CA-
PUT, 1º, CP). PRESTAÇÃO DE DEPOIMENTO EM AUDIÊNCIA NA 
JUSTIÇA FEDERAL. DOLO DO AGENTE. DÚVIDA RAZOÁVEL. 
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MANUTENÇÃO. NÃO PROVIMENTO 
DO RECURSO

EMENTA: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSO TESTEMUNHO 
(ART. 342, CAPUT, 1º, CP). PRESTAÇÃO DE DEPOIMENTO EM 
AUDIÊNCIA NA JUSTIÇA FEDERAL. DOLO DO AGENTE. DÚVIDA 
RAZOÁVEL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MANUTENÇÃO. NÃO 
PROVIMENTO DO RECURSO.

- Apelação do MPF em face de sentença que absolveu o apelado 
da prática delitiva prevista no art. 342, caput e § 1º, do CP, à consi-
deração de que não haveria certeza quanto ao elemento subjetivo 
da conduta (art. 386, VII, do CPP). 

- Réu que figura como acusado de falso testemunho porque, ao ser 
inquirido pelo Juízo da 7ª Vara Federal/RN, nos autos de processo em 
que se buscava o implemento de aposentadoria de rurícula, afirmou 
que o demandante não realizava nenhuma outra atividade além da 
agricultura, embora soubesse que ele trabalhava esporadicamente 
como mecânico, sendo até proprietário de uma pequena oficina, 
próxima à residência do apelado.

- Como salientado pela sentença, fica evidente que o acusado é 
pessoa de baixo grau de instrução, sendo perceptível, pelo seu 
interrogatório, que tem dificuldade de entender as perguntas, assim 
como de se expressar, além de não saber ler nem escrever, saben-
do apenas assinar o nome. Além disso, ficou evidente que ele não 
tinha noção de que, com as respostas ao juízo, estaria faltando com 
a verdade.

- Tal qual pondera o parecer da douta Procuradoria Regional da 
República, a pergunta mais adequada que poderia ter sido dirigida 
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ao apelado seria se ele tinha conhecimento de que o demandante 
possuía uma oficina mecânica e nela às vezes trabalhava, além da 
atividade na agricultura.

- A doutrina leciona que o dolo do crime previsto no art. 342 do Código 
Penal é a vontade de prestar depoimento em desacordo com o que o 
agente tem ciência. Exige-se, pois, a consciência de estar cometendo 
uma falsidade, algo que, no caso dos autos, permanece duvidoso.

- Apelo não provido.

Processo n° 0809197-28.2016.4.05.8400 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima

(Julgado em 27 de novembro de 2019, por unanimidade)



59

Boletim de Jurisprudência - Fevereiro/2020 (2ª Quinzena)

PENAL E PROCESSUAL PENAL
ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFI-
CÂNCIA. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. TESE DE 
INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA APTA A AFASTAR A 
CULPABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PERSONALIDADE. 
JUÍZO NEGATIVO. AFASTAMENTO. REICIDÊNCIA. NÃO COM-
PROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA COM DOSIMETRIA AL-
TERADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO PRE-
VIDENCIÁRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABI-
MENTO. PRECEDENTES DO STJ. TESE DE INEXIGIBILIDADE 
DE CONDUTA DIVERSA APTA A AFASTAR A CULPABILIDADE. 
NÃO CONFIGURAÇÃO. PERSONALIDADE. JUÍZO NEGATIVO. 
AFASTAMENTO. REICIDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. CON-
DENAÇÃO MANTIDA COM DOSIMETRIA ALTERADA. RECURSO 
PARCIALMENTE PROVIDO.

- Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de MARCO 
AURÉLIO SANTOS tendo por objeto sentença proferida pelo Juízo 
da 3ª Vara Federal de Sergipe, que cuidou de condenar o apelante 
pelo cometimento do crime previsto no art. 171, § 3º, do CPB à 
pena privativa de liberdade de 1 ano e 8 meses de reclusão, além 
de pena de multa.

- Segundo a denúncia, em 29/05/2016, o pagamento do Benefício nº 
11/051.490.965-0 (“Amparo Social - Invalidez - Trabalhador Rural”) 
teria sido suspenso pelo Setor de Monitoramento Operacional de 
Benefícios do INSS-SE em face da detecção da morte da bene-
ficiária Gedalva Santos, ocorrida no dia 02/09/2014. Ocorreu que 
o apelante, consciente do falecimento de sua avó, permanecera 
retirando indevidamente, no período compreendido entre 09/2014 e 
07/2015, os valores alusivos ao benefício em tela, cujo total perfez a 
quantia de R$ 9.566,78, em detrimento do patrimônio da autarquia 
previdenciária vítima.
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- O juízo, após a merecida instrução processual penal, convencido 
da tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade da conduta, condenou 
o apelante pelo cometimento do crime previsto no art. 171, § 3º, do 
CPB (ID 4058500.2339160).

- Inconformada, a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, em favor 
de MARCO, apresentou apelo (ID 4058500.2689315). Na ocasião, 
sustentou, resumidamente, que: 1) levando em conta o ínfimo valor 
auferido, deveria ser aplicado o princípio da insignificância e, na 
cadência, o apelante, absolvido; 2) deveria ser considerada ausente 
a culpabilidade em face de inexigibilidade de conduta diversa, tendo 
esta se configurado em virtude de crise econômica enfrentada pelo 
apelante atinente a despesas médicas deixadas pela avó e mesmo 
feitas em decorrência de acidente por si vivenciado; 3) a pena-base 
teria sido exacerbada, não podendo, o juízo, na primeira fase, ter 
considerado a personalidade como negativa tendo em conta elemen-
tos externos ao acusado defesa; 4)  também teria atuado de maneira 
equivocada, o magistrado, quando, na segunda fase, considerou 
o apelante como reincidente sem se basear em documentos que 
demonstrassem tal fato; 5) deveria ser considerada a atenuante 
inominada da “clemência”, prevista no art. 66 do CPB, em virtude 
de o apelante ter se arrependido; 6) também aduziu ser cabível, em 
caso de manutenção da condenação, a substituição da pena priva-
tiva de liberdade por restritivas de direitos (ID 4050000.12295679).

- Levando em conta o ínfimo valor auferido, deveria ser aplicado o 
princípio da insignificância e, na cadência, o apelante, absolvido.

- Sem maiores delongas, cumpre rememorar que os Tribunais Su-
periores sedimentaram entendimento no sentido de ser incabível 
a aplicação do princípio da insignificância em relação aos crimes 
de estelionato perpetrados contra o INSS, como é exatamente o 
caso dos autos. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RE-
CURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRINCÍPIO 
DA INSIGNIFICÂNCIA. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. INA-
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PLICABILIDADE. CONFIGURAÇÃO DO DOLO. NECESSIDADE 
DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA Nº 
7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DES-
PROVIDO. 1. Inaplicável o princípio da insignificância ao crime de 
estelionato previdenciário, pois a conduta é altamente reprovável, 
ofendendo o patrimônio público, a moral administrativa e a fé pú-
blica. Precedentes do STJ. (...) (STJ. AgRg no REsp 1.770.833/AL, 
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 
13/12/2018, DJe 19/12/2018.) (...) PENAL E PROCESSUAL PENAL. 
RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO MAJORADO. 
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR/FAT. APLICAÇÃO DA 
PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 
438. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. OFEN-
SA AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. EXCLUSÃO DA CULPABILIDA-
DE. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO 
DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
INVIÁVEL DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 
2. “O princípio da insignificância ‘não se aplica ao delito previsto 
no art. 171, § 3º, do Código Penal, uma vez que o prejuízo não se 
resume ao valor recebido indevidamente, mas se estende a todo o 
sistema previdenciário, notadamente ao FAT - Fundo de Amparo ao 
Trabalhador’ (EDcl no AgRg no REsp 970.438/SP, Rel. Ministro Og 
Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/09/2012; HC 180.771/SP, 
Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 16/10/2012)”. 
(...) (STJ. RHC 56.754/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA 
TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 12/05/2016.)

- Como visto, portanto, no caso de estelionato perpetrado contra o 
INSS, o bem jurídico maculado não se restringe ao patrimônio, mas 
à Administração Pública, à fé pública e a sociedade como um todo. 
Logo, ainda que reduzido o montante desfalcado, não é possível 
aplicar o princípio da insignificância.

- Deveria ser considerada ausente a culpabilidade em face de inexi-
gibilidade de conduta diversa, tendo esta se configurado em virtude 



62

Boletim de Jurisprudência - Fevereiro/2020 (2ª Quinzena)

de crise econômica enfrentada pelo apelante atinente a despesas 
médicas deixadas pela avó e mesmo feitas em decorrência de aci-
dente por si vivenciado.

- A inexigibilidade de conduta diversa apta a sustentar a ausência de 
culpabilidade deve advir de circunstâncias que tornem absolutamente 
inviável ao agente atuar de outra maneira. Em outras palavras, é 
preciso demonstrar que, diante das peculiaridades enfrentadas, o 
agente fora compelido a atuar contra a lei por inexistir, em absoluto, 
caminho legal a ser galgado. Partindo dessas premissas, é de ver-
-se que eventual crise financeira e despesas com medicamentos, 
ao menos nos termos demonstrados nos autos, não podem ser 
havidos como eventos aptos a retirarem da alçada do apelante 
toda e qualquer forma de atuar licitamente, obrigando-o a cometer 
o aludido estelionato. Para subsidiar o arremate acima articulado, 
basta refletir que o apelante poderia, por exemplo, deixar de pagar as 
contas deixadas por sua avó, evento que redundaria tão somente na 
negativação desta – sequer a dele – em cadastro de inadimplentes. 
E mais: a negativação de pessoa falecida não causaria prejuízo a 
ninguém, nem mesmo ao apelante, o que afasta ainda mais a ve-
rossimilhança da tese. Quanto à doença que o acusado aventou ter 
experimentado, poderia, ele, recorrer a parentes, pedir empréstimo 
ou mesmo direcionar-se ao SUS, não sendo possível concluir que 
o único meio de ser “medicado” seria cometendo estelionato. Aliás, 
abraçar tais hipóteses como excludentes de culpabilidade seria, 
numa sociedade desprovida de recursos feito a nossa, praticamente 
legitimar a prática de diversos delitos, inclusive furto, o que não se 
concebe. Dizendo de outro modo, se toda e qualquer pessoa que 
precisasse de medicamento e não possuísse recursos para adquiri-
-los fosse “autorizada” pelo Judiciário a cometer crimes do espeque 
presente, patente que a sociedade experimentaria a Era dos Crimes, 
sem outros precedentes.

- A pena-base teria sido exacerbada, não podendo, o juízo, na pri-
meira fase, ter considerado a personalidade como negativa tendo 
em conta elementos externos ao acusado defesa.
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- Nesse aspecto, assiste razão ao recorrente.

- De fato, a personalidade, enquanto circunstância judicial prevista 
no art. 59 do CPB, exige perquirir elementos internos e não externos 
ao agente. Dizendo isto, diga-se mais: na sentença, para considerar 
a personalidade como circunstância judicial negativa, apoiou-se no 
seguinte argumento: (...) Sua personalidade parece tender a ações 
criminosas, já que, embora agraciados por benefícios da lei de exe-
cução penal perante a Justiça Estadual, voltou a delinquir assim que 
tivera oportunidade. (...)

- Com a devida vênia, o juízo se utilizou de circunstância externa 
e não interna para considerar a personalidade como negativa, qual 
seja, o fato de o apelante ter voltado a delinquir. Mas não apenas: 
baseou-se no “achismo” ao admitir que a personalidade do réu “pa-
recia tender” a ações criminosas, o que não se concebe para agravar 
a pena. Bem por isto, a valoração negativa da personalidade deve 
ser afastada no esteio da fixação da pena-base.

- Afastando-a, é de se fixar a pena-base no mínimo legal, à mingua 
outras circunstâncias judiciais negativas, ou seja, em 1 ano de re-
clusão.

- O juízo também teria atuado de maneira equivocada quando, na 
segunda fase, considerou o apelante como reincidente sem se basear 
em documentos que demonstrassem tal fato.

- Para que reste configurada a reincidência, imperioso restar de-
monstrado formalmente nos autos que: Art. 61 - São circunstâncias 
que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam 
o crime:  I - a reincidência. (...)  Reincidência  Art. 63 - Verifica-se a 
reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar 
em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha conde-
nado por crime anterior.  Art. 64 - Para efeito de reincidência:  I - não 
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prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento 
ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de 
tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da 
suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação; 
II - não se consideram os crimes militares próprios e políticos.

- Como visto, portanto, para que o réu seja considerado reincidente e, 
na sequência, penda sobre ele os efeitos negativos dela decorrente, 
não basta que, contra si, exista sentença com trânsito em julgado. 
É imperioso mais: 1) Que exista sentença transitada em julgado por 
crime diverso (crime 1) do delito discutido nos autos (crime 2). 2) Que 
o crime discutido nos autos (crime 2) tenha sido praticado depois 
do trânsito em julgado relativo ao crime 1. 3) Que entre a data de 
cumprimento da pena relativa ao crime 1 e a data do crime 2 não 
tenha decorrido mais de 5 anos. 4) Que o crime 1 e/ou o crime 2 
não sejam crimes miliares próprios ou políticos.

- Feitas essas pontuações e voltando os olhos à prova dos autos, 
máxime ao registro de antecedentes sob ID 4058500.1228146, não 
se pode inferir, com a merecida certeza, a configuração da reincidên-
cia nos exatos moldes exigidos e acima resumidos. Logo, em caso 
de dúvida, não é possível considerar a aludida agravante genérica.

- Quanto à confissão, apesar de considerá-la, deixamos de aplicar 
em virtude de pena-base ter sido fixada no mínimo legal.

- Por fim, como causa de aumento de pena, existe a prevista pelo § 
3º do art. 171 do CPB, que acresce à pena 4 meses.

- Tem-se, pois, que a pena privativa de liberdade final é de 1 ano e 
4 meses de reclusão.

- Tendo em conta a reanálise das três fases da dosimetria, passa-
mos a analisar a pena de multa, fixando, de pronto, a quantidade de 
dias-multa em 10 dias-multa.
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- Quanto ao valor do dia-multa, mantenho em 1/30 do salário mínimo.

- Deveria ser considerada a atenuante inominada da “clemência”, pre-
vista no art. 66 do CPB, em virtude de o apelante ter se arrependido.

- Sem maiores destaques, verificamos que, tendo, o apelante, 
aduzido em sua defesa que agira em virtude de ter sido compelido 
ao atuar ilícito, não se mostra razoável, quiçá admissível a tese de 
que houve espaço para arrependimento. Em uma equação simples, 
indaga-se: como se arrepender do que alega não se ter feito volunta-
riamente, senão compelido? Com base em tal raciocínio, deixamos 
de considerar a causa inominada que atenuaria a pena.

- Também aduziu ser cabível, em caso de manutenção da conde-
nação, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas 
de direitos.

- Em mais um tópico, assiste razão ao apelo.

- Ora, afastada a reincidência, óbice aventado pelo juízo como im-
peditivo da substituição em comento, cumpre pavimentar, por ora, 
pelo seu cabimento. Com esse intenso, sigamos.

- Levando em conta que a pena privativa de liberdade aplicada não 
supera o limite objetivo previsto no art. 44, I, do CPB (de 4 anos), 
tampouco é o apelante reincidente em crime doloso (art. 44, II, do 
CPB), estão preenchidos os requisitos objetivos para a substituição 
da pena privativa de liberdade aplicada por penas restritivas de 
direitos. 

- Com efeito, a substituição em comento, no caso em tela, atenderá 
aos princípios da suficiência e da adequação, representando resposta 
efetiva do Estado frente à conduta criminosa perpetrada.
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- Dessa forma, substituímos a pena privativa de liberdade imposta 
por duas restritivas de direitos.

- A primeira pena consiste na prestação de serviços a entidade pú-
blica (art. 43, IV, do CPB), devendo ser cumprida à razão de uma 
hora por dia de condenação (art. 46, § 3º, do CPB), consoante vier a 
ser fixado pelo Juízo da Execução, de modo que esta pena restritiva 
de direito tenha a mesma duração da pena privativa de liberdade 
substituída (art. 55 do CPB). 

- A título de segunda pena substitutiva, de prestação pecuniária, fixa-
mos, nos termos do art. 45, § 2º, do CPB, a obrigação de o apelante 
entregar, mensalmente, durante todo o período de pena substituído, 
o valor de R$ 100,00 (cem reais) na forma que será definida quando 
da audiência admonitória, podendo o Juízo das Execuções, caso a 
situação fática a recomende, operar a substituição dessa segunda 
pena restritiva por outra mais conveniente.

- Recurso parcialmente provido.

Processo n° 0802990-67.2017.4.05.8500 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Paulo Machado Cordeiro

(Julgado em 28 de novembro de 2019, por unanimidade)
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PENAL
CRIME DE SONEGAÇÃO DE TRIBUTOS. PRESTAÇÃO DE INFOR-
MAÇÕES FALSAS AO FISCO. ART. 1º, I, DA LEI Nº 8.137/1990. LE-
GITIMIDADE PARA RESPONDER PELO DÉBITO FISCAL. SÓCIO 
ADMINISTRADOR DE FATO. CONJUNTO PROBATÓRIO HÁBIL 
À CONDENAÇÃO. INTEGRALIZAÇÃO DO DÉBITO. INOCOR-
RÊNCIA. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA PROCURADORIA 
DA FAZENDA NACIONAL. QUANTIA PENHORADA VIA BACEN-
JUD INSUFICIENTE AO ADIMPLEMENTO. DOLO ESPECÍFICO. 
PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRF5

EMENTA: PENAL. CRIME DE SONEGAÇÃO DE TRIBUTOS. 
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS AO FISCO. ART. 1º, I, 
DA LEI Nº 8.137/1990. LEGITIMIDADE PARA RESPONDER PELO 
DÉBITO FISCAL. SÓCIO ADMINISTRADOR DE FATO. CONJUNTO 
PROBATÓRIO HÁBIL À CONDENAÇÃO. INTEGRALIZAÇÃO DO 
DÉBITO. INOCORRÊNCIA. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA 
PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL. QUANTIA PENHORA-
DA VIA BACENJUD INSUFICIENTE AO ADIMPLEMENTO. DOLO 
ESPECÍFICO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E 
DESTE TRF5.

- Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou pro-
cedente a denúncia para condenar José Paulo Rebouças da Costa, 
pelo cometimento do capitulado no art. 1º, I, da Lei nº 8.137/1990, 
c/c art. 71 do Código Penal, às penas de 2 (dois) anos e 7 (sete) 
meses de reclusão, em regime de cumprimento inicialmente aberto, 
e de 78 (setenta e oito) dias-multa, cada qual valorado em 1/10 (um 
décimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado 
quando da efetiva execução, substituída a primeira por duas restri-
tivas de direitos.

- Noticia a denúncia que o acusado, na qualidade de sócio, e res-
ponsável de fato, da empresa Igapó Comércio de Carnes Ltda.-ME, 
teria omitido informações à Receita Federal nos anos-calendários 
2001 a 2004, auferindo receitas provenientes da comercialização 
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de mercadorias sem a devida escrituração no Livro de Registro de 
Apuração do ICMS, apresentando declaração retificadora, no ano-
-calendário 2003, contudo após o início do procedimento fiscal, e, 
no ano calendário 2004, apresentou declaração de acordo com a 
escrituração do Livro Contábil, porém os pagamentos constituíam 
menos de 10% (dez por cento) da receita auferida, além do que, 
desde janeiro/2005, deveria ter comunicado a exclusão da empresa 
do SIMPLES, o que não veio a ocorrer, mas tão somente, de ofício, 
em junho/2005, ocasionando, ao final, um prejuízo ao erário em 
patamar superior a R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

- Em suas razões recursais, aduz a defesa a ilegitimidade do réu 
para responder pelo débito fiscal; a integralização do débito objeto 
da ação penal; e a ausência do dolo de sonegar os tributos e de 
provas suficientes à condenação.

- Consta dos autos ser o acusado o sócio administrador de fato 
da pessoa jurídica Igapó Comércio de Carnes Ltda.-ME, eis que 
em nome da mesma tomou ciência do Mandado de Procedimento 
Fiscal e do Termo de Início de Fiscalização (fls. 4 e 108 do apenso), 
de Termos de Ciência e de Continuação de Procedimento Fiscal 
(fls. 122 e 128 do apenso) e do Termo de Constatação e Intimação 
Fiscal (fls. 126/127), além de firmar o termo de abertura do Livro de 
Registro de Apuração de ICMS (cópia à fl. 191 do apenso), sendo 
de se acrescentar, como expendido na sentença, que “o próprio 
réu, em seu interrogatório judicial (fls. 14/15), reconheceu ser o 
proprietário e administrador da empresa IGAPÓ COMÉRCIO DE 
CARNES LTDA-ME, ao declarar que abriu um açougue em 2001 (a 
data de constituição de citada empresa foi 14 de fevereiro de 2001 
- fls. 114/116-MPF-PR-RN/CJ do Volume I em apenso) e ao falar 
sobre os detalhes da gerência da sociedade, como a contratação 
de profissionais da área de contabilidade”, situação essa em que se 
demonstra não se tratar de um sócio na forma descrita no contrato 
social, e seguintes termos aditivos, mas alguém voltado à gestão 
da sociedade.
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- Convertido o julgamento em diligência, em vista de alegada inte-
gralização do débito objeto da ação penal, não há de ser a mesma 
acolhida, eis que a Procuradoria da Fazenda Nacional se manifestou 
no sentido de que as Certidões de Dívida Ativa a que se refere a 
execução fiscal não sofreram adimplemento.

- Verificado que houve pedido de conversão em pagamento defini-
tivo da quantia de R$ 38.643,66, decorrente de penhora BacenJud, 
pendente de alocação, o valor penhorado não se mostrou suficiente 
para a quitação de quaisquer das inscrições, uma vez que a regra 
contida no art. 163 do Código Tributário Nacional determina a im-
putação na ordem decrescente dos montantes. Nesse sentido, o 
relatório do Sistema da Dívida Ativa aponta que a Certidão de Dívida 
Ativa de nº 41 4 06 000133-56 é a mais vultosa, perfazendo a quan-
tia de R$ 278.000,44, pelo que, diante da disposição legal de que 
os valores penhorados deverão ser necessariamente imputados à 
inscrição mencionada, é possível de plano vislumbrar a insuficiência 
da penhora para a quitação de quaisquer dos débitos constantes no 
feito executivo.

- Consoante jurisprudência desta col. 2ª Turma, amparada no en-
tendimento do Superior Tribunal de Justiça, o crime de sonegação 
de tributos prescinde de dolo específico, sendo suficiente o genérico 
para a sua caracterização, consistente na prática narrada na peça 
de acusação de omitir informações ao Fisco e, assim, a ausência do 
seu recolhimento. Neste sentido, destaco: ACR-9.448/RN, Rel. Des. 
Federal César Carvalho - convocado, j. 27.05.2014, DJe 29.05.2014; 
ACR-11.396/RN, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, j. 
26.07.2016, DJe 01.08.2016; ACR-12.820/CE, Rel. Des. Federal Vla-
dimir Souza Carvalho, j. 09.01.2018, DJe 19.01.2018; ACR-12.859/
PB, Rel. Des. Federal Paulo Machado Cordeiro, j. 09.07.2018, DJe 
01.08.2019.

- Apelação improvida.
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Apelação Criminal nº 13.479-RN

(Processo nº 2007.84.00.001470-6)

Relator: Desembargador Federal Leonardo Carvalho

(Julgado em 26 de novembro de 2019, por unanimidade)
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PENAL E PROCESSUAL PENAL
SONEGAÇÃO FISCAL (ART. 2º, I, DA LEI Nº 8.137/90). AUTORIA 
CONFIGURADA. ADMINISTRADOR DA EMPRESA. APRESEN-
TAÇÃO DE DECLARAÇÕES DE DIPJ E DCTF ZERADAS NOS 
ANOS DE 2011 E 2012. REGULAR MOVIMENTAÇÃO DE ATIVOS 
FINANCEIROS DA EMPRESA NO PERÍODO. ALEGAÇÃO DE 
NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO AFASTADA. 
DOLO COMPROVADO. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFEN-
SIVO. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 76 E 89 DA LEI Nº 9.099/95. SÚ-
MULA 337 DO STJ. BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. 
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. SONEGAÇÃO FISCAL 
(ART. 2º, I, DA LEI Nº 8.137/90). AUTORIA CONFIGURADA. ADMI-
NISTRADOR DA EMPRESA. APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÕES 
DE DIPJ E DCTF ZERADAS NOS ANOS DE 2011 E 2012. REGU-
LAR MOVIMENTAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS DA EMPRESA 
NO PERÍODO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO 
ADMINISTRATIVO AFASTADA. DOLO COMPROVADO. CRIME DE 
MENOR POTENCIAL OFENSIVO. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 76 E 
89 DA LEI Nº 9.099/95. SÚMULA 337 DO STJ. BAIXA DOS AUTOS 
AO JUÍZO DE ORIGEM. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

- Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra 
sentença que o condenou à pena de 3 (três) anos, 5 (cinco) meses e 
16 (dezesseis) dias de reclusão e 170 (cento e setenta) dias-multa, 
pela prática do crime previsto no art. 1º, I, da Lei 8.137/90, por ter, 
supostamente, nos anos de 2011 e 2012, na condição de sócio-
-administrador da empresa JM Corretora Ltda. - ME, apresentado 
declarações de DIPJ e DCTF zeradas para o referido período, ape-
sar da empresa ter movimentado regularmente ativos financeiros 
no interregno.

- Não é possível ser acatada a alegação de inépcia da denúncia, 
a qual descreveu os fatos narrados que, em tese, podem constituir 
crime, por força de tipificação contida no art. 1º, I, da Lei 8.137/90, 
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mencionando a existência de duas Representações para fins Penais 
que foram instauradas em desfavor do acusado.

- Afastada a alegação de nulidade no procedimento administrativo 
fiscal sob o argumento de ofensa à ampla defesa. Os vícios do pro-
cesso administrativo não repercutem na ação penal e devem ser 
questionados em ação própria. Se houve algum equívoco por parte 
da Receita Federal, isso pouco interferiria no juízo de tipicidade 
penal, que tem sua razão de ser na suficiência da eclosão do fato 
gerador, com os entornos daí decorrentes.

- Incabível a tese de nulidade da prova referente às informações 
bancárias e financeiras obtidas pela Receita Federal no curso da 
apuração fiscal que embasou a denúncia, ao fundamento de que o 
acesso a tal conteúdo probatório importou em indevida quebra de 
sigilo bancário. Os fatos aqui tratados remontam aos anos de 2011 e 
2012, época em que já existia a EC nº 12/96, que disciplinou a forma 
como as instituições bancárias informariam às autoridades fiscais 
a movimentação financeira da CPMF, prevista na Lei nº 9.311/96.

- De acordo com as provas produzidas em juízo, especialmente os 
depoimentos das testemunhas, restou patentemente demonstrada 
uma situação de desorganização na administração da empresa. 
Apesar de ter sido diversas vezes informado sobre a necessidade 
de enviar ao escritório de contabilidade os documentos necessários 
para que fosse feita a devida contabilização e a apuração dos tributos 
devidos, o réu justificou a situação de caos em que se encontrava, o 
que o impossibilitava de entregar as informações no prazo estipula-
do. Desse modo, não restou comprovado que o acusado possuía a 
intenção de sonegar os impostos, o que fica ainda mais evidenciado 
diante do fato de que, em experiências empresariais anteriores, o 
acusado cumpria rigorosamente com o envio das notas fiscais para 
que ela pudesse prestar as informações fiscais cabíveis, perante 
a Receita Federal. Além disso, a contadora afirmou que somente 
entregou as declarações sem movimento para cumprir os prazos.
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- Desclassificação da conduta imputada para o delito do art. 2º, in-
ciso II, da Lei nº 8.137/90 porquanto, a partir da leitura dos autos, é 
possível extrair a exata subsunção da conduta narrada na exordial 
acusatória ao referido tipo penal.

- Provimento parcial à apelação para desclassificar o crime imputa-
do ao réu, determinando a remessa dos autos ao Juízo da primeira 
instância, para os fins dos arts. 76 e 89 da Lei nº 9.099/95.

Processo n° 0806406-18.2018.4.05.8400 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Leonardo Augusto Nunes 
Coutinho (Convocado)

(Julgado em 24 de novembro de 2019, por unanimidade)
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PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE AUXÍ-
LIO ACIDENTE COM BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL (BPAS). 
CASSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AMPARO. RESTITUIÇÃO DO 
STATUS QUO ANTE. IMPOSSIBILIDADE

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE AUXÍLIO ACIDENTE 
COM BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL (BPAS). CASSAÇÃO DO 
BENEFÍCIO DE AMPARO. RESTITUIÇÃO DO STATUS QUO ANTE. 
IMPOSSIBILIDADE.

- Cuida-se de agravo de instrumento manejado por JOSÉ VICENTE 
DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal 
da Seção Judiciária da Paraíba que, nos autos de ação ordinária, 
deferiu em parte a tutela provisória de urgência pleiteada, para de-
terminar que o INSS se abstenha de cobrar, até ulterior deliberação, 
a quantia indevidamente paga ao autor, ora agravante, à guisa de 
Benefício de Amparo Social ao Idoso (BPAS) acumuladamente com 
o Auxílio-Acidente.

- O beneficiário ingressou com ação ordinária em face do INSS, 
com o objetivo de, em sede de tutela provisória de urgência, resta-
belecer o benefício de amparo social ao idoso (BPAS), bem assim 
suspender eventual cobrança de valores que lhe teriam sido pagos 
supostamente de forma indevida.

- O Juízo de origem, apreciando os pleitos do autor, considerou, 
primeiramente, que, quanto à suspensão da cobrança dos valores 
indevidamente recebidos, assistiria-lhe razão, pois seria possível, 
no caso, se vislumbrar a boa-fé do demandante, visto que caberia 
ao INSS, ao apreciar o pedido administrativo, constatar que aquele 
já percebia um auxílio-acidente e daí proceder à sua cessação, se 
menos vantajoso do que o benefício assistencial. Também haveria 
urgência, dado que a cobrança do montante apontado como pago 
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indevidamente pela autarquia ré poderia causar graves transtornos 
ao autor. Todavia, no que tange ao pedido de restabelecimento do 
BPAS, observou que este se encontra cessado desde julho de 2013. 
Assim, como a presente demanda fora ajuizada apenas em janeiro 
de 2019, transcorreram mais de 5 (cinco) anos entre a cessação e 
o pedido judicial, de modo que deve ser reconhecida a prescrição 
do fundo do direito quanto ao benefício cassado (art. 1º do Decreto 
20.910/32).

- Ademais, entendeu ainda que, se desde 06/2013 o INSS também 
não adotou nenhuma medida de cobrança em face do autor, a sua 
inércia também já teria dado ensejo à prescrição da pretensão de 
cobrança, sendo mais um fundamento a afastar a exigibilidade atu-
al da dívida que lhe fora imputada. Por fim, conquanto prescrita a 
pretensão quanto ao restabelecimento do benefício cessado, tal não 
possui influência sobre o direito autoral de efetuar novo pedido ad-
ministrativo, oportunidade na qual serão analisados os pressupostos 
atuais para a concessão, evidentemente mediante opção entre esse 
benefício e o auxílio-acidente atualmente percebido. Portanto, restou 
deferida parcialmente a tutela provisória de urgência, tão somente 
para impedir a cobrança dos valores pagos indevidamente. Daí o 
agravo do beneficiário.

- Em princípio, ainda que acolhida a tese de que apenas a prescri-
ção das parcelas é que seria aplicável ao caso de que se cuida, e 
não a do fundo de direito (como entendera o Juízo a quo), o fato 
é que, em verdade, existem razões outras a firmarem a ausência 
de plausibilidade do direito perseguido pela parte, a título de tutela 
provisória de urgência.

- Isso porque, conforme relatado, o beneficiário ora agravante perce-
bera indevidamente, desde 2013, de forma cumulativa, um auxílio-
-acidente (já implantado em 1988) e um benefício de amparo social 
ao idoso (concedido pelo INSS de forma equivocada em 2013).
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- Como se vê, portanto, é flagrantemente descabida a pretensão 
de, em sede de tutela de urgência, restabelecer o status quo ante, 
mercê da impossibilidade de percepção simultânea dos benefícios 
em questão e à míngua de qualquer renúncia por parte do deman-
dante ao auxílio-acidente ainda usufruído ou mesmo de pedido de 
sua substituição pelo BPAS.

- Sendo assim, é medida de rigor o regular processamento do feito, 
com a apropriada dilação probatória que o caso exige, não sendo 
possível o acolhimento da tutela provisória para restabelecer situação 
jurídica que perdurou, por muitos anos, de forma manifestamente 
indevida.

- Agravo de instrumento desprovido.

Processo n° 0801000-59.2019.4.05.0000 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima

(Julgado em 28 de novembro de 2019, por unanimidade)
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PREVIDENCIÁRIO
PENSÃO POR MORTE. TRABALHADOR URBANO. SENTENÇA 
HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE 
ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM O PERÍODO TRABALHADO E 
A ATIVIDADE EXERCIDA. QUALIDADE DE SEGURADO NÃO 
COMPROVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 149/STJ. APELA-
ÇÃO PROVIDA

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. TRABA-
LHADOR URBANO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO 
TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM O 
PERÍODO TRABALHADO E A ATIVIDADE EXERCIDA. QUALIDADE 
DE SEGURADO NÃO COMPROVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 
Nº 149/STJ. APELAÇÃO PROVIDA.

- Apelação do INSS contra sentença que julgou procedente o pedido 
de pensão por morte à esposa de trabalhador urbano, defendendo, 
em breve síntese, que o direito ao benefício foi reconhecido com 
base em acordo judicial trabalhista, o qual reconheceu a condição 
de segurado do de cujus, sem qualquer início de prova material e 
testemunhal, sendo incabível, portanto, seu acolhimento como início 
de prova material na presente ação.   

- Verifica-se que a sentença impugnada reconheceu o direito da 
autora/apelada à concessão do benefício de pensão por morte, ante 
o reconhecimento da condição de segurado do de cujus, por meio 
de sentença trabalhista homologatória de acordo, em 27/05/2014, 
Processo nº 0130147-93.2014.5.13.0001/1ª Vara do Trabalho de 
Catolé do Rocha/PB e por prova testemunhal produzida nesta ação.  

- Tão somente por força da sentença homologatória, a empresa An-
tônio Lúcio de Oliveira e Cia. Ltda. - Posto São Bento, além de anotar 
na CTPS o vínculo empregatício, período 02/09/2011 a 03/12/2013, 
comprometeu-se a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) à 
viúva/apelada, somando-se a isso, a ausência de elementos básicos, 
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inerentes a qualquer relação de emprego, que indiquem o efetivo 
exercício da atividade laboral do de cujus pelo período registrado.

- O STJ é firme no sentido de que a sentença trabalhista homolo-
gatória de acordo só pode ser considerada como início de prova 
material se fundada em elementos que demonstrem o labor exercido 
na função e nos períodos alegados pelo trabalhador (RCD no AREsp 
886.650, Segunda Turma, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 
25/05/2016; AgRg no AREsp 28.132, Sexta Turma, Rel. Min. NEFI 
CORDEIRO, DJe 03/02/2015; e AgRg no AREsp 249.379, Primeira 
Turma, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 22/04/2014).

- Sem amparo em elementos de prova, a sentença proferida em 
reclamatória trabalhista não serve como início de prova material.

- Incidência da Súmula nº 149/STJ.

- Inversão do ônus da sucumbência, observado os termos do art. 
98, § 3º, do CPC.

- Apelação provida.

Apelação Cível nº 601.539-PB

(Processo nº 0000459-06.2017.4.05.9999)

Relator: Desembargador Federal Fernando Braga

(Julgado em 28 de novembro de 2019, por unanimidade)
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PREVIDENCIÁRIO
APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. SEGURADO ESPECIAL. 
REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. REQUISITOS DE CONCES-
SÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE UR-
BANA DESEMPENHADO PELO CÔNJUGE DA PARTE AUTORA. 
RESP. Nº 1.352.721/SP. NÃO APLICAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDA-
DE. SEGURADO ESPECIAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. 
REQUISITOS DE CONCESSÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. EXERCÍ-
CIO DE ATIVIDADE URBANA DESEMPENHADO PELO CÔNJUGE 
DA PARTE AUTORA. RESP. Nº 1.352.721/SP. NÃO APLICAÇÃO. 
APELAÇÃO PROVIDA.

- Apelação interposta pelo INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 
contra sentença que julgou procedente o pedido de aposentadoria 
rural por idade (segurado especial), determinando o pagamento das 
parcelas atrasadas, desde a data do requerimento administrativo 
(16.05.2017), acrescidos de juros de mora, correção monetária e 
honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor da conde-
nação, nos termos da Súmula nº 111/STJ.

- A concessão da aposentadoria rural por idade do segurado especial 
depende do preenchimento dos pressupostos exigidos pela legis-
lação previdenciária, quais sejam, a idade, a condição de rurícola e 
o efetivo exercício de atividade rural durante o prazo mínimo legal.

- Na espécie, as provas materiais apresentadas se mostraram frá-
geis (não contemporâneas aos fatos que se pretende comprovar ou 
confeccionadas com informações prestadas pela própria interessa-
da), sendo ineficazes para complementar a prova testemunhal que 
sozinha é insuficiente para a comprovação da atividade laborativa 
do rurícola (Súmula nº 149/STJ). Conjunto probatório colacionado 
aos autos que não é suficiente para o convencimento do julgador a 
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ensejar o reconhecimento do direito da postulante à percepção do 
benefício.

- Conquanto a recorrida tenha colacionado aos autos início de prova 
material quanto a sua atividade campesina (Certidão de Casamento, 
datada de 2009, onde consta a qualidade de agricultor do seu côn-
juge e o documento relativo ao Programa Hora de Plantar em nome 
de seu esposo, no período de período de 1994 a 2004), o CNIS 
demonstra que o esposo da parte autora exerceu atividade urbana 
de forma quase contínua no interstício de 01.08.74 até 13.05.2015, 
tendo, inclusive, recebido Auxílio Doença Acidentário na qualidade 
de comerciário, no período de 14.06 a 04.08.2016. Na hipótese, o 
desempenho dessa atividade por um considerável lapso de tempo 
obsta o reconhecimento da qualidade de rurícola da apelada, vez 
que não restou comprovado que a atividade rural fosse indispensável 
ao sustento da família.

- Demandante que não demonstrou a qualidade de rurícola e o efetivo 
exercício da atividade campesina em regime de economia familiar no 
período estabelecido pela legislação previdenciária (carência legal), 
para fazer jus à aposentadoria rural por idade.

- Caso em que não se aplica o entendimento consagrado pelo STJ 
no REsp nº 1.352.721/SP, julgado sob a sistemática de recurso re-
petitivo. É que a negativa de concessão do benefício (aposentadoria 
rural por idade – segurado especial – regime de economia familiar) 
se deu não apenas por ausência ou insuficiência de início de prova 
material, mas também porque há provas nos autos contrária a pre-
tensão da parte autora.

- Apelação provida.
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Apelação Cível nº 601.485-CE

(Processo nº 0001130-58.2019.4.05.9999)

Relator: Desembargador Federal Rubens de Mendonça Canuto Neto

(Julgado em 26 de novembro de 2019, por unanimidade)
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PREVIDENCIÁRIO
PAGAMENTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO. RESTITUIÇÃO. POS-
SIBILIDADE. APELAÇÃO. PROVIMENTO

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO DE BE-
NEFÍCIO. RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO. PROVI-
MENTO.

- Apelação interposta em face de Sentença que julgou Improceden-
te a Pretensão de ressarcimento à Previdência Social de valores 
percebidos, indevidamente, pela Ré, a título de Pensão por Morte.

- O Benefício Previdenciário, por ser Direito Material e protegido pela 
Seguridade Constitucional, não encontra suporte jurídico para ser 
concedido ou mantido mediante fraude  ou por mero erro administra-
tivo e, assim, não existe base ou suporte no mundo ético ou jurídico 
a ser tutelado, sendo que a solução é a negativa ou cancelamento 
à falta de amparo na Constituição ou no Direito.

- Provimento da Apelação.

Processo n° 0808318-21.2016.4.05.8400 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Alexandre Luna Freire

(Julgado em 26 de novembro de 2019, por unanimidade, em julga-
mento por Turma ampliada)
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PROCESSUAL CIVIL
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO 
DA VICE-PRESIDÊNCIA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO QUE RECONHECE A INEXIGI-
BILIDADE DO TÍTULO EM RELAÇÃO À INCORPORAÇÃO DE 
QUINTOS REFERENTES AO PERÍODO POSTERIOR A 19.03.2015. 
SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STF NO RE 638.115/CE 
E DO RE 730.462/RS (TEMAS 395 E 733 RESPECTIVAMENTE). 
EFEITOS FUTUROS DE SENTENÇAS PASSADAS EM JULGADO 
SOBRE RELAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO QUANDO O STF 
DECLARA INCONSTITUCIONAL OU CONSTITUCIONAL O DIREI-
TO NELAS CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO. AGRAVO 
INTERNO IMPROVIDO

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. 
DECISÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA QUE NEGA SEGUIMENTO A 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO QUE RECONHECE 
A INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EM RELAÇÃO À INCORPORA-
ÇÃO DE QUINTOS REFERENTES AO PERÍODO POSTERIOR A 
19.03.2015. SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STF NO RE 
638.115/CE E DO RE 730.462/RS (TEMAS 395 E 733 RESPECTI-
VAMENTE). EFEITOS FUTUROS DE SENTENÇAS PASSADAS EM 
JULGADO SOBRE RELAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO QUANDO 
O STF DECLARA INCONSTITUCIONAL OU CONSTITUCIONAL 
O DIREITO NELAS CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO. 
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

- Agravo interno interposto pelo particular contra decisão que negou 
seguimento a Recurso Extraordinário, apontando a conformidade 
a acórdão recorrido com o paradigma do STF, firmado quando do 
julgamento do RE 638.115/CE (Tema 395), que discutiu a “incorpo-
ração de quintos decorrentes do exercício de funções comissiona-
das e/ou gratificadas no período compreendido entre a edição da 
Lei nº 9.624/98 e a publicação da MP nº 2.225-45/2001”, julgado 
sob o regime do art. 1.036 do CPC, no sentido da impossibilidade 
da incorporação de quintos decorrente do exercício de funções 
comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei nº 
9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001.
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- O agravante, para tanto, afirma a existência de distinção entre 
o que restou decidido quando do julgamento do RE 730.462/RS 
(Tema 733 da lista de Repercussão Geral do STF) e o mencionado 
RE 638.115/CE (Tema 395); naquele julgamento, continua o ora 
recorrente, a Suprema Corte considerou que a “a constitucionalida-
de ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a 
automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham 
adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispen-
sável a interposição de recurso próprio”; de conseguinte, como no 
caso específico haveria coisa julgada, a aplicação da tese fixada 
no referido RE 638.115/CE dependeria de pronunciamento judicial 
desconstitutivo próprio, vale dizer, de decisão em ação rescisória, o 
que não se evidenciou no presente caso.

- Nesses termos, o particular reivindica a existência de distinção entre 
a situação genérica de mérito preceituada no RE 638.115/CE e a 
necessidade de, para que se venha a aplicá-la naqueles casos onde 
existe coisa julgada, valer-se o interessado de prévia reversão, pelo 
meio processual adequado, ou seja, de recurso ou de ação rescisória, 
da sentença que se considera inconstitucional; nada obstante, não 
prospera o argumento ante a evidência de que, quando do próprio 
julgamento do RE 730.462/RS (Tema 733), o voto do relator, então 
Ministro Teori Zavascki, consignou que não se considerava abrangido 
nessa tese “execução de efeitos futuros da sentença proferida em 
caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado”.

- Nesse contexto, importa esclarecer que o STF, quando do julga-
mento dos Embargos de Declaração propostos em face do acórdão 
que julgou o RE 638.115/CE, dispôs, expressamente, que os efeitos 
da decisão têm o condão de cessar a ultratividade das incorporações 
em qualquer hipótese, seja decorrente de decisões administrativas ou 
de decisões judiciais transitadas em julgado com base precisamente 
no que fora decidido no RE 730.462/RS (Tema 733).

- Tal situação corresponde exatamente ao caso em exame, onde, 
como consignou o acórdão da 4ª Turma desta e. Corte Regional: 
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“os autos tratam do cumprimento de obrigação de fazer relativa 
à incorporação de quintos (efeitos futuros), oriundo de sentença 
transitada em julgado antes da decisão do Supremo (09/11/2012), 
a inexigibilidade do título é incontestável não merecendo reparos a 
decisão impugnada” (fl. 644).

- Logo, não se trata nem mesmo de se falar em distinção e sim de 
aplicação tout court da própria tese fixada no Tema 733 que já excep-
cionava a hipótese dos efeitos futuros das sentenças passadas em 
julgado em relação a posterior declaração de inconstitucionalidade ou 
constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal sobre seu objeto.

- Agravo interno não provido.

Agravo Interno da Vice-Presidência nº 4.802-CE

(Processo nº 2005.82.00.001469-9)

Relator: Desembargador Federal Lázaro Guimarães

(Julgado em 20 de novembro de 2019, por unanimidade)
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PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 
FEDERATIVOS. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDI-
CAMENTO REPLAGAL (ALFAGALSIDASE). PACIENTE PORTA-
DORA DE DOENÇA DE FABRY. APRECIAÇÃO DO CASO À LUZ 
DOS PARÂMETROS FIXADOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA 
STA 175/CE. ESTADO FORNECE MEDICAMENTO (FABRAZYME) 
SIMILAR AO REQUERIDO. RECORRENTE NÃO DEMONSTROU 
INEFICÁCIA/INADEQUAÇÃO DA MEDICAÇÃO DISPONIBILIZADA 
PELA REDE PÚBLICA. APELAÇÃO IMPROVIDA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINIS-
TRATIVO. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS 
ENTES FEDERATIVOS. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO 
DE MEDICAMENTO REPLAGAL (ALFAGALSIDASE). PACIENTE 
PORTADORA DE DOENÇA DE FABRY. APRECIAÇÃO DO CASO À 
LUZ DOS PARÂMETROS FIXADOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA 
STA 175/CE. ESTADO FORNECE MEDICAMENTO (FABRAZYME) 
SIMILAR AO REQUERIDO. RECORRENTE NÃO DEMONSTROU 
INEFICÁCIA/INADEQUAÇÃO DA MEDICAÇÃO DISPONIBILIZADA 
PELA REDE PÚBLICA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

- Agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos de 
tutela recursal, interposto por NOELE SANTOS DA SILVA contra 
decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar 
que os réus fornecessem o medicamento REPLAGAL (ALFAGAL-
SIDASE), nos termos da prescrição médica.

- O STF, em recurso extraordinário julgado sob a sistemática da re-
percussão geral, assentou que “o tratamento médico adequado aos 
necessitados se insere no rol dos devedores do Estado, porquanto 
responsabilidade solidária dos entes federados” e, assim, “o polo 
passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou 
conjuntamente” (STF, Pleno, RE 855.178/SE, Rel. Ministro Luiz Fux, 
julgado em 05.03.2015, DJe 16.03.2015). Logo, deve ser reconhecida 
a responsabilidade solidária da União em relação ao fornecimento 
do tratamento adequado.
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- O art. 196 da CF impõe que é dever do Estado garantir o direito 
à saúde de todo cidadão. Trata-se de uma norma que deve ser 
cumprida mediante políticas e ações do Estado, cabendo aos en-
tes federativos a responsabilidade para assegurar tal direito, o qual 
está vinculado ao direito à vida, bem indispensável para o exercício 
de todos os outros direitos, além de ensejar a dignidade da pessoa 
humana.

- O STF, no julgamento do Agravo Regimental na STA 175/CE, fixou 
parâmetros para a solução judicial dos casos concretos que envolvem 
a concretização do direito à saúde, assentando que, em geral, deve 
ser privilegiado o tratamento fornecido pelo SUS em detrimento de 
opção diversa escolhida pelo paciente, sempre que não for compro-
vada a ineficácia ou a impropriedade da política de saúde existente.

- No caso dos autos, Noele Santos da Silva, 27 anos, é portadora 
de Doença de Fabry (CID.10: E75.2), desordem genética rara, he-
reditária, progressiva, que atinge vários órgãos e sistemas do orga-
nismo, resultando na falência dos órgãos e risco potencial de morte 
prematura. Laudo médico subscrito pela Dra. Willna Lôla Mendes 
(CRM 13174), nefrologista, informa que a paciente encontra-se em 
acompanhamento na Clínica São José, em Caruaru, após ter sido 
diagnosticada com a Doença de Fabry. Indica o início imediato da 
Terapia de Reposição Enzimática (T.R.E.), com o medicamento 
REPLAGAL (ALFAGALSIDASE), na posologia de 0,2mg/kg a cada 
duas semanas. Não há informação referente à realização de algum 
tratamento pela parte autora. Frise-se que o Estado de Pernambuco 
informou que fornece o fármaco FABRAZYME (AGALSIDASE BETA), 
que também tem indicação para o tratamento da enfermidade da 
recorrente, gratuitamente, mediante inclusão do paciente no Progra-
ma Estadual, conforme Norma Técnica nº 29/2013, acostada junto 
à contestação do ente estadual. Por fim, a perícia médica realizada 
atestou cabalmente que o medicamento FABRAZYME, fornecido 
pelo Estado de Pernambuco, tem eficácia para o tratamento da 
doença da parte autora, destacando-se que o perito é equidistante 
das partes, sendo sua avaliação imparcial.
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- Diante do exposto, verifica-se que a parte ainda não se submeteu 
a nenhum tratamento, salientando-se que o Estado de Pernambuco 
já oferece tratamento para a Doença de Fabry com o fármaco FA-
BRAZYME (AGALSIDASE BETA), que é eficaz, segundo conclusão 
do perito judicial. Assim, não se configura o direito da autora ao for-
necimento do medicamento REPLAGAL (ALFAGALSIDASE), visto 
que não houve a comprovação de que o tratamento oferecido pela 
rede pública seja ineficaz/inadequado, carecendo dos requisitos 
mínimos autorizadores da concessão da tutela.

- Conforme ressaltado na sentença: “Assim sendo, embora o me-
dicamento postulado tenha indicação para o tratamento do autor, a 
perícia reconheceu que o medicamento Fabrazyme possui eficácia 
semelhante ao fármaco postulado e existe política de assistência far-
macêutica ESTADUAL materializada na Norma Técnica nº 29/2013, 
editada pela Superintendência de Assistência Farmacêutica da 
Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco, a qual estabelece, 
no âmbito estadual, o protocolo clínico para tratamento da Doença 
de Fabry com utilização do medicamento Fabrazyme. [...] Desse 
modo, em casos como o da autora, em que há indicação para uso da 
terapia de reposição enzimática, deve ser reconhecido que o SUS, 
por meio da gestão estadual, oferece alternativa terapêutica para o 
tratamento postulado pela autora. Portanto, o presente caso não se 
enquadra nas “balizas” fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no 
voto proferido pelo Min. Gilmar Mendes, no julgamento da STA nº 
175, pois o SUS oferece alternativa terapêutica para o tratamento, 
a qual não foi sequer utilizada pela mesma e nem foi objeto de re-
querimento administrativo ao Estado de Pernambuco.”

- Apelação improvida. Honorários advocatícios, fixados na sentença, 
majorados em 20%, ex vi do disposto no § 11 do art. 85 do CPC 
(honorários recursais), observando-se, entretanto, a suspensão da 
exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.
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Processo n° 0802123-86.2017.4.05.8302 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Roberto Machado

(Julgado em 20 de novembro de 2019, por maioria, em julgamento 
por Turma ampliada)
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PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REMESSA OFICIAL E APELA-
ÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TÉCNICO DE AUDITORIA 
DAS CONTAS PÚBLICAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTA-
DO DE PERNAMBUCO. EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. VEDAÇÃO 
LEGAL. OMISSÃO. RECONHECIMENTO. COLMATAÇÃO DAS 
LACUNAS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINIS-
TRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REMESSA OFICIAL 
E APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TÉCNICO DE AUDI-
TORIA DAS CONTAS PÚBLICAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DE PERNAMBUCO. EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. VE-
DAÇÃO LEGAL. OMISSÃO. RECONHECIMENTO. COLMATAÇÃO 
DAS LACUNAS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

- O processo foi pautado para julgamento da apelação em 24.05.2018, 
as partes tendo sido regularmente intimadas da pauta. Na referida 
data, formando-se a maioria (o Relator votou pelo não provimento 
do recurso e os dois outros julgadores pelo provimento da apelação), 
o julgamento foi suspenso, para que o processo fosse submetido à 
Turma Ampliada, para prosseguimento nos termos do art. 942 do 
CPC/2015.

- Seguindo-se a sistemática do art. 942 do CPC/2015 e na data de-
finida na Portaria Conjunta nº 5/2017 dos Presidentes da Primeira e 
da Terceira Turmas desta Corte Regional, o julgamento prosseguiu 
com a Turma em sua composição ampliada, em 06.06.2018.

- A Turma Julgadora deu provimento à remessa oficial, tida por 
manejada, e à apelação, para denegar a segurança, reformando, 
assim, a sentença que a houvera concedido para determinar o res-
tabelecimento da inscrição do impetrante no quadro de advogados 
da OAB, assegurando-lhe o exercício da advocacia com a única 
restrição prevista no art. 30, I, da Lei nº 8.906/94.
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- O impetrante opôs embargos de declaração, alegando, primeira-
mente, que o julgamento foi nulo, considerando não ter sido intimado 
para a sessão da Turma Ampliada. A alegação de nulidade deve ser 
rejeitada.

- Reza o art. 942 do CPC/2015 que, “quando o resultado da apela-
ção for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão 
a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão 
convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, 
em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do 
resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito 
de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores”.

- Sobre essa sistemática de julgamento alongado, o RITRF5 estabe-
lece, na redação atual, dada pela Emenda Regimental nº 01/2017, 
que, “no julgamento da apelação, havendo divergência adotar-se-á a 
técnica do julgamento prolongado nos termos do art. 942 do Código 
de Processo Civil” (art. 201, caput), bem como que “a continuidade 
do julgamento se dará, a juízo das Turmas envolvidas, na própria 
sessão, em sessão subsequente, ou em data ulterior por elas fixada, 
intimadas as partes” (§ 1º daquele dispositivo).

- Da leitura das referidas normas regimentais, infere-se que nova 
intimação das partes é obrigatória, apenas quando se tratar de data 
ulterior, haja vista que, em caso de continuação na mesma sessão 
ou em sessão subsequente, não há obrigatoriedade de realização 
de nova intimação, mormente quando se considera que na Turma 
Ampliada somente haverá a continuidade de sessão de julgamento 
já iniciada e para a qual, no caso, como antes destacado, as partes 
foram devidamente intimadas.

- Na hipótese, o prosseguimento do julgamento ocorreu não na 
mesma sessão, mas sim, na sessão subsequente, de acordo com o 
cronograma inserido em ato normativo conjunto das Turmas, ao qual 
se deu ampla publicidade. Com efeito, através da Portaria Conjunta 
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nº 5/2017, foram designados os dias para a realização de Turma 
Ampliada, extraindo-se do item 1 do referido ato normativo que os 
processos com julgamento iniciado em 24.05.2018, tratando-se da 
hipótese do art. 942 do CPC/2015, seriam levados, para prossegui-
mento do julgamento, no dia 06.06.2018, como, de fato, ocorreu, 
no caso concreto. No item 2 dessa portaria, restou estabelecido 
que, “não sendo possível a realização da sessão, em composição 
ampliada, na mesma data em que iniciado o julgamento, ficam as 
partes e os seus procuradores cientes de que a continuidade ocor-
rerá na sessão estendida subsequente, conforme cronograma acima 
estabelecido”.

- Ao lado disso, é dever do advogado acompanhar a tramitação 
do processo e manter-se atualizado acerca das rotinas e dos atos 
normativos expedidos pelos órgãos julgadores.

- Quanto à alegação do embargante, de que a sua petição, reque-
rendo a expedição de certidão de não intimação para a sessão 
ampliada, pende, ainda, de despacho, cumpre pontuar que ela foi 
anexada, quando os autos aguardavam a lavratura do acórdão de-
corrente do voto condutor. A partir do momento em que o acórdão foi 
lavrado e assinado, a assinatura eletrônica disparou as intimações 
correspondentes, vindo na sequência os embargos de declaração 
em exame, não sofrendo o recorrente qualquer prejuízo com a não 
expedição, nem ela sinalizando, por outro lado, qualquer nulidade, 
porque, como antes se disse, realizando-se a Turma Ampliada na 
sessão subsequente, é desnecessária a intimação acerca da sua 
realização.

- Os embargos de declaração se prestam apenas a corrigir omissões, 
obscuridades, contradições ou erros materiais, de acordo com a regra 
do art. 1.022 do CPC/2015, não se admitindo que, por meio deles, se 
promova o reexame da causa, sequer o intuito de prequestionamen-
to autorizando o acolhimento do recurso sem que os mencionados 
defeitos se façam presentes. Assim é que “não há que se falar em 
negativa ou vício de prestação jurisdicional se o Tribunal de origem 
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se pronuncia suficientemente ao deslinde da causa, notadamente 
em face da situação dos autos, em que os embargos de declaração 
opostos contra o acórdão recorrido buscavam o prequestionamento 
numérico e o rejulgamento da causa à luz dos argumentos da par-
te, pretensões para as quais não se presta a via integrativa eleita” 
(STJ, AgInt no AREsp 1.179.599/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, 
QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 03/06/2019). Com 
efeito, está pacificado no STJ que “o julgador não está obrigado a 
responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao 
prequestionamento numérico” (STJ, AgInt no AREsp 1.324.791/PR, 
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado 
em 09/05/2019, DJe 14/05/2019).

- O embargante alegou que o acórdão foi omisso e contraditório, ao 
considerar que a hipótese era de inscrição dos quadros da OAB, 
quando, em verdade, o caso concreto diz respeito à cassação de 
registro profissional regularmente concedido em momento anterior. 
Essa afirmação não procede. O acórdão deixou claro, logo no primei-
ro parágrafo do voto condutor, que a OAB/PE estava se insurgindo 
contra a sentença que concedeu a segurança, para determinar o res-
tabelecimento da inscrição do impetrante. Por conseguinte, a alusão 
no acórdão ao fato de que “[...] a negativa do pedido de inscrição 
nos quadro da OAB/PE se deu em decorrência do entendimento de 
que o inciso II, do art. 28, Lei nº 8.906/94 [...]”, deve ser entendida 
naquele contexto, e não, como uma frase solta, desvinculada do 
restante da fundamentação.

- Na petição inicial do mandamus, o impetrante diz: “[...] a presente 
questão que se coloca para esse Juízo analisar e decidir consiste, 
basicamente, na distinção estabelecida na legislação entre servidor 
público e membro de Poder [...] É certo que não se pode confundir 
o servidor com o membro do Tribunal de Contas, posto que aquele 
apenas dá apoio às funções institucionais do órgão, sem nenhum 
caráter decisório em suas atribuições [...]”.
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- Essa argumentação foi enfrentada expressamente no acórdão 
que, à vista das atribuições definidas para o cargo público ocupado 
pelo impetrante, concluiu pela incompatibilidade para o exercício 
simultâneo da advocacia. Por outro lado, no entanto, reconheço a 
existência de lacunas, em relação às alegações postas na petição 
inicial, de violação ao ato jurídico perfeito, ao direito ao livre exercício 
profissional e ao devido processo legal, passando a supri-las.

- Não tem base a afirmação do embargante de que, se a OAB deferiu 
inicialmente a sua inscrição, não poderia, depois de tantos anos, tê-
-la simplesmente cancelado, estando em vigor a mesma legislação 
vigente quando daquele primeiro ato.

- O próprio impetrante juntou certidão da OAB/PE, na qual cons-
tam os seguintes pontos: a) o impetrante se inscreveu na OAB em 
29.11.1996, apenas com a anotação do impedimento do art. 30, I, 
da Lei nº 8.906/94, por ser ele ocupante do cargo público de Auxiliar 
de Auditor do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, desde 
10.01.1992; b) em 24.03.2003, foi deferido o pedido do advogado 
de licenciamento por incompatibilidade temporária com base nos 
arts. 12, II, e 28, IV, da Lei nº 8.906/94, por motivo de ter sido ele 
colocado à disposição do TJPE, assumindo o cargo público de 
Secretário Adjunto daquela Corte, no qual permaneceu no período 
de 06.02.2003 a 30.06.2003; c) o impetrante exerceu no TJPE, 
também, o cargo público de Assessor Técnico Judiciário, a partir de 
30.06.2003, até que foi devolvido à origem, em 04.01.2016, de modo 
que, em 06.06.2017, foi determinada a baixa da incompatibilidade 
temporária na inscrição, a partir de 04.01.2016.

- Foi exatamente no momento em que o impetrante requereu a baixa 
da incompatibilidade temporária, decorrente da sua devolução do 
TJPE para o TCE/PE, que a OAB verificou que essa incompatibi-
lidade persistiria, constando na certidão da Ordem, a referência à 
“transformação do cargo público de Auxiliar de Auditor das Contas 
Públicas em Técnico de Auditoria das Contas Públicas do Tribunal 
de Contas do Estado de Pernambuco”.
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- Quando o impetrante tomou posse no TCE/PE, em 1992, e quan-
do da sua inscrição na OAB/PE (em 29.11.1996), o cargo por ele 
ocupado no TCE/PE era de Auxiliar de Auditor de Contas Públicas, 
segundo previsto na Lei Estadual nº 10.262/1989. O art. 3º dessa 
lei dispunha que esse cargo passaria a integrar o Anexo I da Lei Es-
tadual nº 9.930/1986 e teriam as suas atribuições e requisitos para 
provimento previstos no Anexo IV da Lei Estadual nº 7.765/1978. O 
§ 2º do mencionado artigo definiu que passaram a ser denominados 
de Auxiliar de Auditor de Contas Públicas os cargos de Auxiliar de 
Controle Externo, de modo que, observadas as atribuições defini-
das na Lei Estadual nº 7.765/1978, elas se limitavam ao seguinte: 
“Informar e elaborar relatórios relativos aos processos sujeitos à 
apreciação do Tribunal; redigir e datilografar quaisquer assuntos 
relacionados com a atividade administrativa; fazer anotações de 
qualquer natureza em documentos do Tribunal; auxiliar os trabalhos 
de auditoria e fiscalização realizados pelos Técnicos de Controle 
Externo; desempenhar outras tarefas correlatas”.

- Com a Lei Estadual nº 11.395, de dezembro de 1996, o cargo de 
Auxiliar de Auditor de Contas Públicas foi alterado para o de Téc-
nico de Auditoria das Contas Públicas. Essa lei foi revogada pela 
Lei Estadual nº 12.595/2004, que dispôs sobre o Plano de Cargos 
e evolução funcional dos Grupos Ocupacionais de Controle Externo 
e de Apoio ao Controle Externo do TCE/PE, trazendo, outrossim, na 
redação original do seu Anexo IV, as atribuições do cargo de Técnico 
de Auditoria das Contas Públicas, mais alargadas do que aquelas 
previstas para o cargo de Auxiliar de Auditor de Contas Públicas: 
“1. Informar e elaborar relatórios relativos aos processos sujeitos 
à apreciação do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco;/2. 
Desenvolver os trabalhos de auditoria e fiscalização, relativos ao 
exercício das competências constitucionais e legais a cargo do Tri-
bunal de Contas do Estado de Pernambuco, bem como assessorar 
o Auditor das Contas Públicas no exercício das suas atribuições 
legais;/3. Verificar o cumprimento das normas e limites relativos à 
responsabilidade na gestão fiscal;/4. Realizar estudos aplicados ao 
aperfeiçoamento dos trabalhos de controle externo;/5. Assessorar 
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Conselheiros, Auditores e Procuradores na realização de análises, 
elaboração de pareceres, resoluções ou outros elementos técnicos 
ou normativos;/6. Fazer anotações de qualquer natureza relativa-
mente a documentos referentes às suas atribuições;/7. Redigir e 
digitar quaisquer documentos relacionados com a atividade admi-
nistrativa;/8. Desenvolver outras atividades correlatas”.

- Foi essa transformação dos cargos, com alargamento das atribui-
ções, que fez com que a OAB/PE, conquanto tivesse autorizado a 
inscrição apenas com a restrição do art. 30, I, da Lei nº 8.906/94, 
nos idos de 1996, entendeu, em 2016, por cancelar a inscrição, 
com base no art. 28, II, da Lei nº 8.906/94, razão pela qual descabe 
falar-se em violação a ato jurídico perfeito.

- O acórdão não deixou sequer de considerar que houve, ainda, na 
sequência, uma outra alteração legislativa, com a Lei Estadual nº 
16.039/2017, que promoveu nova reestruturação, fixando que “os 
cargos de Técnico de Auditoria das Contas Públicas, Técnico de 
Inspeção de Obras Públicas e Programador de Computador ficam 
transformados em cargos de Analista de Controle Externo, distribu-
ídos de acordo com as atribuições, os requisitos para provimento 
e as quantidades nas seguintes áreas: [...] I - Auditoria de Contas 
Públicas, no caso daqueles decorrentes da transformação dos car-
gos de Técnico de Auditoria das Contas Públicas” (§ 2º, do art. 1º).

- Rejeitando a interpretação restritiva da expressão “membro” cons-
tante do art. 28, II, da Lei nº 8.906/94, concluiu o órgão julgador, 
então, que: “Vê-se, destarte, das atribuições dos Técnicos de Au-
ditoria das Contas Públicas do TCE/PE (atual Analista de Controle 
Externo da área de Auditoria de Contas Públicas), que não se trata 
de um servidor administrativo ou de área secundária, mas sim de 
servidor que goza de conhecimento privilegiado, tendo acesso pleno 
a processos e a uma série de informações, por desenvolver trabalhos 
de auditoria e fiscalização e assessorar Conselheiros, Conselheiros 
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Substitutos e Procuradores do Ministério Público de Contas./Admitir 
que servidores com essas incumbências exercitassem a advocacia 
iria de encontro aos princípios da isonomia e da moralidade admi-
nistrativas (tratando-se de servidores com poder de influenciação 
dos agentes públicos que possuem autoridade decisória), além de 
ter o condão de resultar em concorrência desleal no âmbito das 
atividades advocatícias”.

- Se o embargante não concorda com essas conclusões, poderá 
discuti-las, satisfeitos os requisitos recursais próprios, nas instâncias 
superiores, mas não forçar a modificação da compreensão do órgão 
julgador, através da rediscussão do que já foi decidido, ao que não 
se prestam os declaratórios, que são recurso com fundamentação 
vinculada.

- Não houve ofensa ao direito ao livre exercício profissional, haja vista 
que ele deve se desenvolver nos termos da lei, que, no caso, impõe 
restrição em favor da igualdade e da moralidade administrativas.

- Não há sustentação na tese de violação ao devido processo legal. 
O impetrante requereu a reativação de sua inscrição, quando do 
seu retorno ao TCE/PE, após um período no exercício de cargo 
junto ao TJPE, e esse requerimento foi indeferido. O indeferimento 
foi comunicado ao requerente, através de ofício, no qual foi ressal-
vada, expressamente, a possibilidade de interposição de recurso 
administrativo, no prazo de 15 (quinze) dias, da data do recebimento 
da comunicação, nos termos do art. 69 da Lei nº 8.906/94 e do art. 
137-D do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB. 
Por conseguinte, cumpre reconhecer que não houve ofensa aos 
direitos do contraditório e da ampla defesa.

- Embargos de declaração parcialmente providos, para reconhecer 
a existência de omissões, suprindo-as, sem efeito modificativo.
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Processo n° 0806332-07.2017.4.05.8300 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Élio Siqueira Filho

(Julgado em 19 de novembro de 2019, por unanimidade, em julga-
mento por Turma ampliada)
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PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO
EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. IMÓVEL 
ALIENADO APÓS A INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA E 
O AJUIZAMENTO DA DEMANDA EXECUTIVA. CRITÉRIOS OBJE-
TIVOS. ENTENDIMENTO DA CORTE UNIFORMIZADORA. EFEITO 
VINCULANTE. HONORÁRIOS RECURSAIS. BENEFICIÁRIO DA 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. APELO DESPROVIDO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE 
TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. IMÓVEL ALIENADO APÓS 
A INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA E O AJUIZAMENTO 
DA DEMANDA EXECUTIVA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. ENTENDI-
MENTO DA CORTE UNIFORMIZADORA. EFEITO VINCULANTE. 
HONORÁRIOS RECURSAIS. BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA 
JUDICIÁRIA GRATUITA. APELO DESPROVIDO.

- A matéria em debate foi apreciada pelo Colendo STJ, ao julgar o 
REsp nº 1.141.990/PR, sob o rito dos recursos representativos da 
controvérsia, sendo, na ocasião, consolidado o entendimento de 
que, em face do princípio da especialidade das leis, a Súmula nº 
375/STJ (“o reconhecimento da fraude à execução depende do re-
gistro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro 
adquirente”) não se aplica às execuções fiscais. Concluiu-se, ainda, 
que a fraude à execução prevista no art. 185 do CTN, tanto em sua 
redação originária, quanto na redação dada pela LC nº 118/2005, 
diversamente da fraude contra credores, encerra presunção jure 
et de jure, dispensando a prova do elemento subjetivo da fraude 
realizada, o chamado concilium fraudis.

- A diferença de tratamento entre a fraude civil e a fraude fiscal se 
justifica pelo fato de que, na primeira hipótese, afronta-se interesse 
privado, ao passo que, na segunda, interesse público, porquanto 
o recolhimento dos tributos serve à satisfação das necessidades 
coletivas. Assentou o douto Ministro Relator, naquela ocasião, que 
o registro da penhora não pode ser exigência à caracterização da 
fraude, no âmbito dos créditos tributários, tendo em vista a existência 
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de regra própria e expressa, a configurar o vício mesmo antes da 
citação do executado. 

- Ora, uniformizou-se o entendimento de que, em se tratando de 
créditos tributários, incidem as regras objetivas do art. 185 do Có-
digo Tributário Nacional, como, aliás, ressaltado pela sentença. Ao 
contrário do alegado pela apelante, não há que ser considerado o 
elemento subjetivo do “concilium fraudis ou da má-fé”, que incidem 
em relação aos créditos privados.

- Em suma, os créditos exigidos na execução fiscal correlata têm 
natureza tributária; logo, incide a regra do art. 185 do Código Tribu-
tário Nacional, e não, a norma processual civil prevista no art. 792, 
I, do CPC/2015. Aliás, o STJ, no julgamento paradigma, ressaltou 
a especialidade das normas, no que toca às hipóteses de fraude 
contra credores.  

- No caso em tela, a embargante adquiriu o bem imóvel em 
28/02/2011, conforme prova nos autos, e a inscrição do crédito em 
dívida ativa se deu em 30/03/2009. À vista desses elementos obje-
tivos, não se tem como afastar a fraude à execução fiscal.

- Majora-se a verba honorária em 2% (dois por cento), nos termos do 
art. 85, § 11, do CPC. Condenação suspensa (art. 98, § 3º, do CPC).

- Apelação desprovida.

Processo n° 0807987-44.2018.4.05.8311 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Élio Siqueira Filho

(Julgado em 19 de novembro de 2019, por maioria, em julgamento 
por Turma ampliada)



103

Boletim de Jurisprudência - Fevereiro/2020 (2ª Quinzena)

PROCESSO CIVIL
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL 
FORMADO EM AÇÃO PROPOSTA POR SINDICATO. LIMITAÇÃO 
DA COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. ILEGITIMIDA-
DE DOS SUBSTITUÍDOS NÃO RELACIONADOS. IMPROVIMEN-
TO. JULGAMENTO EM COMPOSIÇÃO AMPLIADA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE 
SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM AÇÃO PROPOSTA 
POR SINDICATO. LIMITAÇÃO DA COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA 
ADSTRIÇÃO. ILEGITIMIDADE DOS SUBSTITUÍDOS NÃO RELA-
CIONADOS. IMPROVIMENTO. JULGAMENTO EM COMPOSIÇÃO 
AMPLIADA.

- Apelação interposta em face de sentença que extinguiu a execução, 
nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC, em razão do reconheci-
mento da ilegitimidade dos particulares para executar o título judicial 
formado em demanda coletiva proposta por sindicato.

- Ainda que a legitimidade do sindicato seja ampla, nos termos do art. 
8º, III, da CF/88, extrai-se da petição inicial da ação de conhecimento 
que ele próprio limitou subjetivamente os efeitos da coisa julgada ali 
formada, tendo expressamente afirmado que ‘está representando os 
associados relacionados em anexo’. 

- Observância ao princípio da adstrição. 

- Ação de conhecimento não foi ajuizada em favor de todos os in-
tegrantes da categoria, mas em benefício de apenas “um conjunto 
de associados”. Nítida demarcação dos limites subjetivos do título 
executivo judicial.

- Efeitos do título judicial coletivo favorecem tão somente os servi-
dores constantes na lista contida nos autos do processo de conhe-
cimento, apesar de a demanda ter sido proposta por sindicato.
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- Não constatação de confronto com o entendimento firmado nos 
autos do RE 883.642 (tema nº 823 da Repercussão Geral), visto 
que a tese firmada pelo STF não discorreu acerca possibilidade de 
extensão dos efeitos da coisa julgada de título coletivo aos substi-
tuídos que não integram a relação anexa à inicial.

- Não aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, ante a inexis-
tência de condenação sucumbencial em desfavor do apelante na 
sentença combatida.

- Apelo improvido.

Processo n° 0802295-09.2018.4.05.8200 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Carlos Vinicius Calheiros Nobre 
(Convocado)

(Julgado em 21 de novembro de 2019, por maioria, em julgamento 
por Turma ampliada)
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PROCESSUAL PENAL
HABEAS CORPUS. CONTRABANDO DE CIGARROS.  ART. 334-
A, § 1º, INC. IV, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSIÇÃO DE FIANÇA 
E DE OUTRA MEDIDA CAUTELAR SUBSTITUTIVA DA PRISÃO 
PREVENTIVA. EXAME DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DO ACUSA-
DO E NATUREZA DA INFRAÇÃO PENAL. REDUÇÃO DO VALOR 
FIXADO

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONTRA-
BANDO DE CIGARROS.  ART. 334-A, § 1º, INC. IV, DO CÓDIGO PE-
NAL. IMPOSIÇÃO DE FIANÇA E DE OUTRA MEDIDA CAUTELAR 
SUBSTITUTIVA DA PRISÃO PREVENTIVA. EXAME DA CONDIÇÃO 
ECONÔMICA DO ACUSADO E NATUREZA DA INFRAÇÃO PENAL. 
REDUÇÃO DO VALOR FIXADO.

- Habeas corpus impetrado em favor do paciente, preso em flagrante 
no dia 23 de outubro de 2019, pela suposta prática do crime previsto 
no art. 334-A, § 1º, inc. IV, do CP, posto em liberdade provisória no 
dia 24 de outubro de 2019, com a condição de comparecimento pe-
riódico em juízo e pagamento de fiança no importe de R$ 7.500,00 
(sete mil e quinhentos reais), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena 
de decretação de sua prisão preventiva.

- Alega-se na impetração que o paciente não possui condições 
financeiras de arcar com o pagamento da fiança, pois o valor arbi-
trado foi extremamente alto para o mesmo, pessoa economicamente 
hipossuficiente, encontrando-se desempregado e realizando ativi-
dade informal, na qual fora preso, para tentar manter seus 3 filhos e 
a companheira, requerendo a isenção da fiança. Alternativamente, 
requer a redução do valor arbitrado para o mínimo legal.

- A fixação de fiança, enquanto cautelar diversa da prisão (art. 319, 
VIII, do CPP), é medida que visa a assegurar a instrução processual, 
devendo obedecer aos critérios legais próprios da liberdade provi-
sória dos crimes afiançáveis (art. 325 do CPP). O seu valor deverá 
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considerar a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna 
e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua 
periculosidade, bem como a importância provável das custas do 
processo, até final julgamento (art. 326 do CPP).

- Embora tenha afirmado, na audiência de custódia, a sua hipossu-
ficiência, o paciente não trouxe provas suficientes da sua situação 
financeira, a justificar a dispensa da fiança.

- Assim, diante dos parcos elementos indicativos das condições finan-
ceiras do paciente, aplica-se solução intermediária, consistente na 
diminuição do valor da fiança a um patamar mais acessível, mesmo 
a quem se alega hipossuficiente.

- Ponderando-se os elementos constantes nos autos sobre a condi-
ção financeira do paciente, mostra-se razoável reduzir a importância 
arbitrada para o montante requerido na inicial do writ, no valor R$ 
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), sem prejuízo da outra medida 
cautelar imposta pelo Juízo de primeiro grau.

- Ordem de habeas corpus parcialmente concedida.

Processo n° 0814114-65.2019.4.05.0000 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Manoel de Oliveira Erhardt

(Julgado em 22 de novembro de 2019, por unanimidade)
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PROCESSUAL PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL. OPERAÇÃO FOR ALL. INCIDENTE DE 
RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS (MÓVEIS E IMÓVEIS). 
OFENSA AO ART. 2º, § 1º, DO DL 3.240/41. TRANSCURSO DE 
MAIS DE 3 ANOS SEM A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL 
E O INÍCIO DA AÇÃO PENAL. EXCESSO DE PRAZO CONFIGU-
RADO. LIBERAÇÃO DOS BENS APREENDIDOS. APELAÇÃO 
PROVIDA

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. OPE-
RAÇÃO FOR ALL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE BENS 
APREENDIDOS (MÓVEIS E IMÓVEIS). OFENSA AO ART. 2º, § 
1º, DO DL 3.240/41. TRANSCURSO DE MAIS DE 3 ANOS SEM 
A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E O INÍCIO DA AÇÃO 
PENAL. EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO. LIBERAÇÃO DOS 
BENS APREENDIDOS. APELAÇÃO PROVIDA. 

- Apelação Criminal interposta em face da decisão proferida pelo 
Juízo Federal da 11ª Vara/CE, que indeferiu o pedido de resti-
tuição dos veículos apreendidos dos imóveis indisponibilizados, 
constrição que foi determinada nos autos do Processo nº 0005330-
87.2016.4.05.8100, no dia 13 de outubro de 2016, fundamentando-se 
no disposto no art. 118 do Código de Processo Penal e na ausência 
de conclusão das investigações do Inquérito policial.

- Em geral, para que os bens eventualmente apreendidos sejam 
restituídos antes do trânsito em julgado da sentença, é preciso que, 
além de pertencerem ao requerente, não interessem ao processo, 
nem se constituam em instrumentos ou produtos do crime investi-
gado, na forma do art. 91 do Código Penal, que estariam sujeitas 
ao perdimento.

- De acordo com a decisão impugnada “nos autos do IPL 1180/2015 
[a que se referem os presentes autos] apura-se a prática, em tese, 
de delitos capitulados nos art. 1º da Lei nº 9.613/98 [crimes de “lava-
gem” ou ocultação de bens, direitos e valores] e art. 2º, I, da Lei nº 
8.137/90 [crimes contra a ordem tributária], no que tange aos anos 
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de 2012, 2013 e 2014, além dos delitos previstos nos artigos 288 e 
299 do Código Penal [associação criminosa e falsidade ideológica], 
relacionados a pessoas vinculadas ao grupo empresarial A3 EN-
TRETENIMENTOS, inclusive diversas empresas ligadas direta ou 
indiretamente a referido grupo”.

- O Decreto-Lei nº 3.240/1941, aplicável ao âmbito das investiga-
ções por crimes contra a ordem e que trata do sequestro de bens 
de pessoas indiciadas por crimes de que resulta prejuízo para a 
Fazenda Pública, em seus artigos 2º, § 1º, e 6º, item 1, dispõe sobre 
a cessão da cessação da medida assecuratória se a ação penal não 
for ajuizada no prazo de 90 (noventa) dias.

- Apesar de haver fortes indícios da prática dos crimes, até o presente 
momento não houve a conclusão do Inquérito Policial. Embora os 
Tribunais Superiores admitam a prorrogação das medidas constri-
tivas além dos prazos previstos nos arts. 2º, § 1º, e 6º, item 1, do 
Decreto-Lei nº 3.240/1941 e no art. 131, I, do Código de Processo 
Penal, especialmente em se tratando de investigações complexas, 
observa-se que, no presente caso já se passaram mais de 3 (três) 
anos de investigação, suplantando em muito a razoabilidade do 
prazo para a conclusão do IPL.

- Considerando que, desde a efetivação do sequestro e da indispo-
nibilidade dos bens transcorreu mais de 3 (três) anos sem que se 
vislumbre a conclusão do procedimento investigativo ou a possibili-
dade de oferecimento da denúncia para o início da ação penal, resta 
configurado o excesso de prazo para a manutenção das medidas 
constritivas. Apelação provida, para determinar a liberação dos bens.

Processo nº 0817182-70.2019.4.05.8100 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Cid Marconi

(Julgado em 19 de novembro de 2019, por unanimidade)
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PROCESSUAL PENAL
PETIÇÃO CRIMINAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE ACÓRDÃO 
QUE CONCEDEU A ORDEM EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA 
DOS REQUISITOS LEGAIS. DENEGAÇÃO

EMENTA: PETIÇÃO CRIMINAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE 
ACÓRDÃO QUE CONCEDEU A ORDEM EM HABEAS CORPUS. 
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DENEGAÇÃO.

- Requerimento formulado pela Defesa de Réu, preso no âmbito da 
denominada Operação Recidiva, visando à extensão dos efeitos 
de Acórdão proferido pela 1ª Turma do TRF-5ª Região, no Habeas 
Corpus nº 0805537.98.2019.4.05.0000, impetrado em favor de 
outro Réu, com base no artigo 580 do Código de Processo Penal 
e alegando integral similitude fático-processual entre as condições 
de ambos os Acusados, condenados em Sentenças proferidas em 
Ações Criminais.

- Ausência dos pressupostos legais no tocante à similitude das con-
dições pessoais e processuais que, do contrário, poderia viabilizar 
a extensão dos efeitos do Acórdão prolatado na Impetração, na 
qual fora deferida a substituição da Prisão Preventiva por Medidas 
Cautelares, a serem fixadas pelo Juízo de Origem.

- Denegação da extensão.

Processo n° 0812836-29.2019.4.05.0000 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Alexandre Luna Freire

(Julgado em 30 de novembro de 2019, por unanimidade)
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PROCESSUAL PENAL
MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSIÇÃO DE MULTA PREVISTA 
NO ART. 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABANDONO 
DO PROCESSO PELO DEFENSOR. PRELIMINAR DE INCONS-
TITUCIONALIDADE POR NÃO RECEPÇÃO PELA VIGENTE LEI 
MAIOR. NORMA CONSIDERADA CONSTITUCIONAL PELO SUPE-
RIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. NU-
LIDADE DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE 
INTIMAÇÃO UNICAMENTE EM NOME DE DEFENSOR DIVERSO 
ÀQUELE CONSTANTE NAS COMUNICAÇÕES DOS ATOS PRO-
CESSUAIS PRATICADOS DESDE O SUBESTABELECIMENTO. 
INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. MULTA DO ART. 265 DO CÓDI-
GO DE PROCESSO PENAL. NÃO CONSTITUI ABANDONO, POR 
APONTADA AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO ADVOGADO A UM 
ÚNICO ATO PROCESSUAL. SITUAÇÃO DEVIDAMENTE SUPRI-
DA, QUANDO RENOVADA A INTIMAÇÃO À PARTE RÉ, DESTA 
FEITA PESSOAL, PARA APRESENTAR SUAS RAZÕES FINAIS 
OU CONSTITUIR NOVO DEFENSOR. APRESENTAÇÃO, ANTES 
DE ENCERRADO O PRAZO, DE SUBSTABELECIMENTO E PEÇA 
DE DEFESA. CONTINUIDADE NO PROCESSAMENTO DO FEITO. 
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE OU AO MISTER DO PODER 
JUDICIÁRIO. AFASTAMENTO TÃO SOMENTE DA IMPOSIÇÃO 
DA MULTA E DA COMUNICAÇÃO À ORDEM DOS ADVOGADOS 
DO BRASIL. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. 
IMPOSIÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 265 DO CÓDIGO DE 
PROCESSO PENAL. ABANDONO DO PROCESSO PELO DEFEN-
SOR. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE POR NÃO 
RECEPÇÃO PELA VIGENTE LEI MAIOR. NORMA CONSIDERADA 
CONSTITUCIONAL PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSO. AU-
SÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO UNICAMENTE 
EM NOME DE DEFENSOR DIVERSO ÀQUELE CONSTANTE NAS 
COMUNICAÇÕES DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS DES-
DE O SUBESTABELECIMENTO. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. 
MULTA DO ART. 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO 
CONSTITUI ABANDONO, POR APONTADA AUSÊNCIA INJUS-
TIFICADA DO ADVOGADO A UM ÚNICO ATO PROCESSUAL. 
SITUAÇÃO DEVIDAMENTE SUPRIDA, QUANDO RENOVADA A 
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INTIMAÇÃO À PARTE RÉ, DESTA FEITA PESSOAL, PARA APRE-
SENTAR SUAS RAZÕES FINAIS OU CONSTITUIR NOVO DEFEN-
SOR. APRESENTAÇÃO, ANTES DE ENCERRADO O PRAZO, DE 
SUBSTABELECIMENTO E PEÇA DE DEFESA. CONTINUIDADE 
NO PROCESSAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À 
PARTE OU AO MISTER DO PODER JUDICIÁRIO. AFASTAMENTO 
TÃO SOMENTE DA IMPOSIÇÃO DA MULTA E DA COMUNICAÇÃO 
À ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. SEGURANÇA PAR-
CIALMENTE CONCEDIDA.

- Cuida-se de mandado de segurança impetrado por José Carlos 
Arruda Dantas contra ato do Juízo Federal da 36ª Vara da Seção 
Judiciária de Pernambuco que, em sede de ação penal (Proc. nº 
0008291-85.2013.4.05.8300), impôs pena de multa, a teor do art. 
265 do Código de Processo Penal, ao ora impetrante, valorada em 
10 (dez) salários mínimos, bem como determinou a expedição de 
ofício à Ordem dos Advogados do Brasil, por abandono da causa, 
por não haver apresentado suas alegações finais de defesa, ainda 
que renovada a intimação para tal mister.

- Alega haver sido constituído por Vera Zaverucha juntamente 
com os causídicos Yonara de Freitas Dantas e Miguel Laurindo 
de Cerqueira Melo Filho (4058300.3857148 dos autos originais), 
com posterior requerimento formulado pela Belª. Yonara de Freitas 
Dantas, no sentido de não mais atuar no feito bem como que todas 
as publicações fossem dirigidas exclusivamente ao Bel. Miguel Lau-
rindo de Cerqueira Melo Filho, sob pena de nulidade das mesmas 
(4058300.3857158 dos autos originais), contudo não ocorrendo tal 
situação ao se inferir que as intimações posteriores àquela petição 
foram dirigidas unicamente ao ora impetrante, violando o pleito e 
ao entendimento firmado pelo STJ sobre o tema, pretendendo a 
nulidade de todas as intimações feitas nos autos da Ação Penal nº 
0008291-85.2013.4.05.8300, quando dirigidas unicamente ao ora 
impetrante, com a consequente nulidade da multa e a suspensão 
de expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil.
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- Suscita o Parquet a inconstitucionalidade do disposto no art. 265 
do Código de Processo Penal, ao argumento de ser “incompatível 
com a finalidade constitucional do Poder Judiciário, com invasão 
da seara da atividade administrativa sem autorização da Lei Maior, 
o que acarreta violação ao princípio constitucional da separação 
dos poderes”, situação essa já apreciada pelo Superior Tribunal de 
Justiça, manifestando-se pela sua constitucionalidade, não havendo 
qualquer óbice à sua aplicação enquanto não sobrevier decisão em 
sentido contrário pelo Supremo Tribunal Federal (AgRg no RMS nº 
48.066/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.09.2015, 
DJe 30.09.2015). Preliminar rejeitada.

- Narra a inicial que, nos autos da Ação Penal nº  0008291-
85.2013.4.05.8300, em que figura como ré a Srª. Vera Zaverucha, 
foi aplicada em desfavor do impetrante multa de 10 (dez) salários 
mínimos e determinada a expedição de ofício à Ordem dos Advoga-
dos do Brasil, Secção de Pernambuco, na forma do que preceitua o 
art. 265 do Código de Processo Penal, por abandono do processo, 
noticiando-se que foram outorgados poderes de representação 
judicial, e assim os habilitando, aos advogados José Carlos Arruda 
Dantas, Yonara de Freitas Dantas e Miguel Laurindo de Cerqueira 
Melo Filho, com posterior petição nos autos, subscrita pela advogada 
Yonara de Freitas Dantas, renunciando ao mandato e ali requerendo 
que todas as publicações fossem dirigidas exclusivamente ao advo-
gado Miguel Laurindo de Cerqueira Melo Filho, sob pena de nulidade 
das mesmas, sendo que todas as intimações vieram a ser feitas em 
nome do ora impetrante, pelo que aponta o ora impetrante o desres-
peito ao expresso pedido antes formulado à fl. 137 dos autos ainda 
físicos, contudo, ao se compulsar os presentes autos, e ainda os da 
ação penal de referência, hoje no sistema PJe, tem-se que houve, 
como aliás asseverado pela autoridade apontada coatora, específi-
co pedido para que as intimações se dessem, exclusivamente, em 
nome do advogado Miguel Laurindo de Cerqueira Melo Filho, mas 
tão somente o substabelecimento àquele, declinando-se o endereço 
profissional “onde receberá as comunicações processuais de estilo” 
(cfe. 4058300.3857163 - fl. 52 dos autos físicos - da Ação Penal), 
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não havendo, assim, que se falar em nulidade dos atos posterio-
res ao substabelecimento, diante da ausência de pedido expresso 
para intimação em nome de advogado diverso ao constante nas 
intimações, no caso o do ora impetrante, a concluir pela ausência 
de nulidade dos atos processuais.

- Há de se observar que o ora impetrante, na condição de advogado 
da parte ré na ação penal, não se furtou à defesa, inclusive acompa-
nhando-a quando da audiência de instrução e julgamento, em 3 de 
fevereiro de 2017, consoante informações prestadas pela autoridade 
dita coatora, sendo de se rememorar que foi determinada a suspen-
são do  processo, em 13 de março de 2017, diante do parcelamento 
do crédito tributário objeto da peça acusatória, apenas vindo a ser 
retomado o processamento, com a rescisão do parcelamento, em 19 
de dezembro de 2018, mostrando-se expressivo o lapso temporal, 
superior a um ano, quando, enfim, veio a ser intimada a defesa para 
apresentar razões finais.

- Ainda que necessária nova intimação, desta feita à ré, para apresen-
tar suas razões finais ou constituir novo defensor, houve o atendimen-
to, antes de encerrado o prazo assinado, vindo ambos os anteriores 
defensores a subestabelecer os poderes a eles outorgados a novo 
defensor, o qual veio a apresentar a peça de defesa, socorrendo 
o ora impetrante aplicação análoga de entendimento firmado pelo 
Superior Tribunal de Justiça, ao apontar que “a ausência injustifica-
da do advogado a apenas um ato processual não pode configurar 
abandono do processo, sobretudo quando prossegue da defesa do 
acusado, sendo inaplicável a multa do art. 265, caput, do Código 
de Processo Penal” (STJ, 5ªT., RMS nº 44.403/PR, Rel. Min. Felix 
Fischer, j. 28.04.2015, DJe 15.05.2015).

- Mesmo não prosseguindo no feito com a defesa sob a condução 
daquele advogado, houve uma renúncia tácita ao se substabele-
cer, sem reserva de poderes, a outro defensor, com o qual houve o 
prosseguimento do feito, inclusive com a interposição de recurso de 
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apelação contra sentença condenatória ao final prolatada nos autos 
pelo Juízo de 1º grau. Diferente se da atuação apontada omissiva 
do advogado adviesse prejuízo não apenas à parte mas, inclusive, 
à própria atividade jurisdicional mostrar-se prejudicada ou obstacu-
lizada, o que não ocorreu.

- Necessário afastamento do ato coator, anulando a imposição da 
multa, a teor do art. 265 do Código de Processo Penal, e, em con-
sequência, tornar nula e sem efeito a determinação de expedir ofício 
à Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Pernambuco.

- Segurança parcialmente concedida.

Processo: 0809957-49.2019.4.05.0000 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Leonardo Carvalho

(Julgado em 19 de novembro de 2019, por unanimidade)
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TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO
OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO SOB O REGIME ADUANEIRO 
DO DRAWBACK. MODALIDADE SUSPENSÃO DE PAGAMENTO 
DOS TRIBUTOS DE IMPORTAÇÃO. ERRO FORMAL. AUSÊNCIA 
DO NÚMERO DO ATO CONCESSÓRIO NA FISCAL DE SAÍDA E 
NÃO APRESENTAÇÃO DA PRIMEIRA VIA DA FATURA À AUTO-
RIDADE FISCALIZADORA. DESCONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO 
TRIBUTÁRIO. CABIMENTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE 
E PROPROCIONALIDADE. PROVIMENTO DO APELO

EMENTA: TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. OPERAÇÃO DE 
IMPORTAÇÃO SOB O REGIME ADUANEIRO DO DRAWBACK. 
MODALIDADE SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DOS TRIBUTOS DE 
IMPORTAÇÃO. ERRO FORMAL. AUSÊNCIA DO NÚMERO DO ATO 
CONCESSÓRIO NA FISCAL DE SAÍDA E NÃO APRESENTAÇÃO 
DA PRIMEIRA VIA DA FATURA À AUTORIDADE FISCALIZADORA. 
DESCONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CABIMENTO. 
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE. 
PROVIMENTO DO APELO.

- A irresignação do contribuinte se volta contra sentença que inaco-
lheu o pedido exordial, ao argumento de que, embora o laudo pericial 
tenha concluído no sentido de que, em conformidade com as notas 
fiscais de entrada e saída da comercial exportadora comprovem 
a realização da operação de exportação da totalidade da matéria 
prima importada, teria a empresa inobservado as exigências de 
preenchimento adequado das notas fiscais, especificamente quanto 
à ausência de número do ato concessório e não apresentação das 
ditas notas à autoridade fiscalizadora.

- Caso em que o crédito tributário que se pretende anular originou-se 
do Regime de Drawback, previsto no Decreto-Lei nº 37/1966, que 
consiste na suspensão dos tributos incidentes sobre a importação 
ou compra de insumos que serão utilizados na produção de bem 
destinado à exportação. O ingresso no regime de drawback ocorre 
através de um Ato Concessório, que, no caso concreto, foram diver-



118

Boletim de Jurisprudência - Fevereiro/2020 (2ª Quinzena)

sos os emitidos em favor da ora apelante. Na hipótese dos autos, em 
decorrência do exercício de suas atividades, a demandante procedeu 
à importação de algodão sob o regime de drawback suspensão, 
durante o ano de 2004, para beneficiamento no mercado interno, 
com a respectiva exportação dos produtos fabricados (fio), ao longo 
do ano de 2005, através de empresa comercial exportadora - TBM 
TÊXTIL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A.

- Ocorre que, quando da realização de fiscalização pela Receita 
Federal do Brasil, a ora recorrente teria sido surpreendida, em 18 de 
novembro de 2011, com a lavratura de Auto de Infração no montante 
total de R$ 14.798.805,10, relativamente ao lançamento dos tributos 
outrora suspensos a título de Imposto de Importação, Contribuição 
para o PIS/PASEP e COFINS, em decorrência do suposto descum-
primento do regime aduaneiro especial (drawback).

- Com efeito, no caso concreto, a perícia constatou que as matérias 
primas importadas e beneficiadas pelo regime aduaneiro em comento 
foram efetivamente exportadas na mesma proporção em que im-
portadas, não havendo comprovação de que tenham sido vendidas 
no mercado interno como destinatário final e que, “[...] examinando 
os livros fiscais de registros de entrada e saída da comercial expor-
tadora, constam os registros das operações pertinentes às notas 
fiscais de entrada dos produtos oriundos da empresa industrial, 
beneficiária do regime de Drawback, e das notas fiscais de saída 
para a exportação desses.”

- Ora, a obrigação tributária resulta da ocorrência do fato gerador, 
não se admitindo que simples equívocos formais venham a confi-
gurar causa de pagamento do tributo, mormente quando a empresa 
comprovou que cumpriu os requisitos impostos pela legislação que 
concedeu o regime especial de drawback e dos atos concessórios.

- Daí porque, a desconstituição do crédito tributário é medida que 
se impõe, eis que a autuação fiscal e a manutenção da exação em 
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apreço afrontam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 
que devem sempre nortear as atividades da Administração Tributária.

- Apelação provida para julgar procedente a ação.

Processo n° 0800058-79.2016.4.05.8100 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima

(Julgado em 26 de novembro de 2019, por unanimidade)
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TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL
EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DAS 
CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA ANTES DO MANEJO DA EXCEÇÃO 
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. 
AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. EXCLUSÃO DOS HO-
NORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO

EMENTA: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSUAL CI-
VIL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DAS CERTIDÕES DE 
DÍVIDA ATIVA ANTES DO MANEJO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXE-
CUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE 
PRETENSÃO RESISTIDA. EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS DE 
SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

- Remessa necessária e apelação da Fazenda Nacional em face 
de sentença que julgou extinta a execução fiscal, em face da perda 
superveniente do objeto (cancelamento administrativo da dívida), 
nos termos do art. 26 da Lei nº 6.830/80 c/c o art. 925 do NCPC. Em 
consequência, foi a Fazenda Nacional condenada ao pagamento de 
honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados escalonadamente 
em 10% (dez por cento), 8% (oito por cento) e 5% (cinco por cento) 
sobre o valor do proveito econômico obtido pelo executado (consoante 
valor atualizado dos créditos tributários extintos - R$ 17.200.000,00).

- Caso em que o crédito tributário lançado pela autoridade adminis-
trativa não estava definitivamente constituído, haja vista que ainda 
pendente de julgamento perante o CARF - Conselho Administrativo 
de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda quando do ajuiza-
mento da ação executiva, tendo sido, inclusive, cancelado adminis-
trativamente no curso da demanda.

- O pedido de desistência da execução, requerendo a extinção do 
feito em face do cancelamento da dívida, foi protocolado pela Fazen-
da Nacional em 21/07/2017, quando a exceção de pré-executividade 
já havia sido manejada, em 27/04/2017. Assim, à época em que foi 
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interposta a exceção, embora já tivesse havido o cancelamento das 
CDAs (19/01/2017), a parte credora ainda não havia desistido da 
ação executiva, o que só ocorreu mais de três meses depois quando 
intimada para se manifestar acerca da exceção apresentada.

- Da análise dos documentos apresentados, observa-se que à 
época em que foi interposta a exceção de pré-executividade, a 
parte credora, embora ainda não tivesse formalizado seu intento, 
já havia desistido da ação executiva em virtude do cancelamento 
das CDA’s, tendo concordado, assim, com os termos da exceção 
de pré-executividade. Tem-se, portanto, que a exequente desistiu 
da cobrança dos valores em questão antes da interposição da exce-
ção de pré-executividade, não havendo que se falar em pretensão 
resistida e, por consequência, em sucumbência.

- Aplicação do art. 19, § 1º, I, da Lei nº 10.522/2002, ao caso por ser 
regramento especial relativamente às normas do CPC, o qual prevê 
que não haverá condenação em honorários quando o Procurador 
da Fazenda Nacional reconhecer a procedência do pedido em sede 
de contestação. Incidência também das disposições do art. 26 da 
Lei nº 6.830/80.

- Remessa oficial e apelação da Fazenda Nacional providas, para 
excluir a condenação da FAZENDA NACIONAL em honorários de 
sucumbência.

Processo n° 0814888-50.2016.4.05.8100 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Manoel de Oliveira Erhardt

(Julgado em 22 de novembro de 2019, por maioria, em julgamento 
por Turma ampliada)
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TRIBUTÁRIO
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. CUMULADA COM 
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. 
PRECEDENTE DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO 
(RESP 947.206/RJ - TEMA 229)

EMENTA: TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. 
CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. 
TERMO INICIAL. PRECEDENTE DO STJ EM SEDE DE RECURSO 
REPETITIVO (RESP 947.206/RJ - TEMA 229).

- Apelação interposta pela Fazenda Nacional em face de sentença 
que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada com o fito de 
anular débito fiscal consubstanciado em CDA, bem como determinar 
a restituição do indébito dos valores correspondentes aos DARF’s 
juntados aos autos, atualizados monetariamente pelo Manual de 
Cálculos da Justiça Federal.

- A questão é de fácil deslinde porquanto como se sabe, o prazo pres-
cricional da Ação declaratória de nulidade de lançamento tributário 
é quinquenal, previsto no art. 1º, do Decreto nº 20.910/32, contudo 
o STJ decidiu, em sede de Recurso Repetitivo, que se a Ação Anu-
latória estiver cumulada com pedido de restituição das importâncias 
pagas indevidamente, o termo inicial para a contagem do prazo de 
prescrição é a data da extinção do crédito tributário, nos termos do 
art. 168, I, do CTN. Precedente: STJ - REsp 947.206/RJ (Tema 229).

- No caso concreto ao ser notificado do lançamento, o contribuinte 
aderiu a parcelamento tributário, cuja primeira parcela foi paga 
em 30/04/2013. Tendo a demanda sido ajuizada em 09/12/2015, 
revela-se inequívoca a inocorrência da prescrição da presente Ação 
Anulatória cumulada com Repetição de Indébito.

- Apelação improvida. A título de honorários recursais, ficam ma-
jorados os honorários sucumbenciais de R$ 4.720,00 (quatro mil, 
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setecentos e vinte reais), para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos 
termos do art. 85, § 11, do CPC.

Processo nº 0803293-52.2015.4.05.8500 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Cid Marconi

(Julgado em 26 de novembro de 2019, por unanimidade)
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TRIBUTÁRIO
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE 
FISCALIZAÇÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS. 
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL 
DO PRAZO. DATA DA NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. EXE-
CUÇÃO PROPOSTA APÓS O QUINQUÊNIO LEGAL. SENTENÇA 
DE EXTINÇÃO MANTIDA

EMENTA: TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO 
FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO MERCADO DE VALORES 
MOBILIÁRIOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. 
TERMO INICIAL DO PRAZO. DATA DA NOTIFICAÇÃO DO LANÇA-
MENTO. EXECUÇÃO PROPOSTA APÓS O QUINQUÊNIO LEGAL. 
SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA.

- Apelação da COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS contra 
sentença que acolheu a pretensão destes embargos à execução 
fiscal para declarar a prescrição da pretensão executória.

- A despeito da alegação da apelante de que a devedora teria apre-
sentado impugnação ao supracitado lançamento, o que, com base 
no art. 151, III, do CTN, seria motivo para a suspensão da exigibili-
dade do crédito tributário até o término do contencioso administrativo 
inaugurado com tal recurso, não se vislumbra nos autos qualquer 
prova nesse sentido.

- Com efeito, analisando-se o processo administrativo que resultou na 
inscrição da CDA em estudo (id. 8060168.18351469 – págs. 46/50), 
observa-se tão somente a notificação de lançamento, efetivada em 
10/01/1997, e um termo de encaminhamento, de 10/08/2001, em 
que a exequente envia o referido processo à Procuradoria da União 
para o ajuizamento da execução fiscal.

- Não há nesse processo administrativo acostado aos presentes 
autos, repita-se, qualquer informação insinuando a interposição de 
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recurso administrativo por parte da devedora após a sua notificação 
acerca do lançamento tributário, de modo que o termo inicial do 
prazo prescricional deve ser considerado a data em que ocorreu tal 
notificação (10/01/1997 - id. 8060168.18351469 – pág. 48).

- Então, como a execução fiscal foi proposta em 05/06/2002, resta 
evidente a prescrição da pretensão executória, porque ultrapassado 
o prazo quinquenal desde a notificação do lançamento, estando 
correta, portanto, a sentença ora recorrida que acolheu os presentes 
embargos para extinguir a execução fiscal.

- Apelação cujo provimento é negado.

Processo nº 0002095-59.2011.8.06.0168 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Leonardo Augusto Nunes 
Coutinho (Convocado)

(Julgado em 28 de novembro de 2019, por unanimidade)
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