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ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL
ANISTIADO POLÍTICO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. TRANS-
CURSO DE MAIS DE DOZE ANOS ENTRE O ADVENTO DA LEI 
Nº 10.559/2002 E A PROPOSITURA DA PRESENTE DEMANDA. 
PROVIMENTO DA APELAÇÃO DA UNIÃO. APELAÇÃO DA PAR-
TE AUTORA, CIRCUNSCRITA À MAJORAÇÃO DO VALOR DA 
INDENIZAÇÃO, PREJUDICADA

EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ANISTIADO 
POLÍTICO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO 
DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. TRANSCURSO DE MAIS 
DE DOZE ANOS ENTRE O ADVENTO DA LEI Nº 10.559/2002 E 
A PROPOSITURA DA PRESENTE DEMANDA. PROVIMENTO 
DA APELAÇÃO DA UNIÃO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA, 
CIRCUNSCRITA À MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO, 
PREJUDICADA.

- O direito à reparação econômica àqueles que foram atingidos por 
atos de exceção, decorrentes de motivação exclusivamente política, 
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem entendendo 
que a superveniência da Lei nº 10.559, de 13/11/2002, a qual regula-
mentou o disposto no art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias - ADCT, constituiu renúncia tácita à prescrição, porquanto 
passou a reconhecer, por meio de um regime próprio, o direito à 
reparação econômica de caráter indenizatório aos anistiados polí-
ticos. Dessa maneira, após a edição da aludida Lei nº 10.559/2002 
(ou seja, a partir de 14/11/2002), começou a correr a contagem do 
prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto nº 20.910/32 
para se pleitear pretensão indenizatória por danos morais e materiais 
causados por atos de exceção.

- Na espécie, o autor, na qualidade de anistiado político, busca inde-
nização/reparação por danos morais decorrentes atos de exceção 
cometidos no período da ditadura que teriam não só causados danos 
materiais, mas também ofendido a sua dignidade. No entanto, os 
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supostos atos ilícitos que resultaram no alegado dano moral – quais 
sejam, prisão, tortura psicológica e expulsão da Força Aérea Na-
cional, sem qualquer justificativa – remontam a setembro de 1964, 
ou seja, foi praticado há mais de cinquenta anos, de modo que já 
ultrapassado – e muito – o prescricional de cinco anos previsto no 
aludido Decreto nº 20.910/32.

- Por mais que se alegue que ao tempo em que o país vivia um 
regime de exceção, o direito à reparação não poderia ser exercido, 
não se pode olvidar que, após a redemocratização e, especialmente, 
com a promulgação da Constituição de 1988, já não havia qualquer 
óbice ao exercício do direito de ação. Ademais, a partir da vigência 
da Lei nº 10.559/2002, evidenciou-se o reconhecimento pelo Estado 
brasileiro do direito dos anistiados políticos a pleitearem a reparação 
econômica pelos danos sofridos durante o regime militar.

- Restou provado que somente em março de 2015, com a proposi-
tura da presente ação judicial, é que o autor pleiteia a reparação por 
danos morais decorrentes de atos de exceção cometidos durante a 
ditadura militar, de modo que a pretensão reparatória ora deduzida se 
encontra fulminada pela prescrição, vez que entre a data da entrada 
em vigor da aludida Lei nº 10.559 (novembro de 2002) e a data do 
ajuizamento da presente demanda (março de 2015) transcorreram 
mais de doze anos.

- Apelação da União provida. Apelação da parte autora julgada pre-
judicada. Inversão dos ônus sucumbenciais.

Processo nº 0801731-44.2015.4.05.8100 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Edilson Pereira Nobre Júnior

(Julgado em 30 de abril de 2017, por unanimidade)
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ADMINISTRATIVO
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO 
NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO À NO-
MEAÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. 
SURGIMENTO DE VAGAS NO PRAZO DE VALIDADE DO CON-
CURSO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RE 837.311

EMENTA: ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDA-
TO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO 
EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERA EXPEC-
TATIVA DE DIREITO. SURGIMENTO DE VAGAS NO PRAZO DE 
VALIDADE DO CONCURSO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RE 
837.311.

- O cerne da questão reside em saber se o impetrante, aprovado 
em concurso público fora do número de vagas previstas no edital, 
tem direito subjetivo à nomeação, em razão do surgimento de novas 
vagas dentro do prazo de validade do concurso.

- O STF, em sede de repercussão geral, firmou a tese de que “o 
surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o 
mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não 
gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprova-
dos fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de 
preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, carac-
terizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público 
capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do apro-
vado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada 
de forma cabal pelo candidato”. (RE 837.311/PI, Rel. Ministro LUIZ 
FUX, TRIBUNAL PLENO, Repercussão Geral - DJe de 18/04/2016).

- No caso dos autos, verifica-se que o edital previa 2 (duas) vagas 
para o cargo de Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
do IFS, área: Informática III - atuação: Manutenção de Computadores, 
Arquitetura de Computadores, Redes de Computadores, sendo o 
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impetrante aprovado em 8º lugar para o cargo disputado. Não obs-
tante o surgimento de novas vagas, não restou configurada qualquer 
situação de preterição a ensejar o direito à nomeação.

- Apelação improvida.

Processo nº 0802267-82.2016.4.05.8500 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Roberto Machado

(Julgado em 18 de maio de 2017, por unanimidade)
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ADMINISTRATIVO
SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICO EM ENFERMAGEM. LOTAÇÃO 
NA UTI DE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONTATO COM POR-
TADORES DE DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS. GRAU DE 
INSALUBRIDADE MÁXIMO. DIREITO

EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICO 
EM ENFERMAGEM. LOTAÇÃO NA UTI DE HOSPITAL UNIVERSI-
TÁRIO. CONTATO COM PORTADORES DE DOENÇAS INFECTO-
CONTAGIOSAS. GRAU DE INSALUBRIDADE MÁXIMO. DIREITO.

- Apelação em face da sentença que julgou improcedente o pedido 
de profissional de saúde que visa provimento jurisdicional para as-
segurar seu direito à percepção do adicional de insalubridade em 
grau máximo (20%).

- O servidor público tem direito à percepção do Adicional de Insalu-
bridade, nos percentuais de cinco, dez ou vinte por cento, de acordo 
com o grau mínimo, médio ou máximo, desde que trabalhem com 
habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com 
substâncias perigosas e nocivas à saúde (arts. 68 a 70 da Lei nº 
8.112/90).

- Não se nega que os profissionais de hospitais estão diariamente 
expostos ao risco de contágio, haja vista o frequente manuseio de 
instrumentos e materiais potencialmente infectados e o convívio com 
pessoas enfermas, entretanto, inequívoco que o risco de contami-
nação é infinitamente maior para aqueles que se expõem a contato 
permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocon-
tagiosas, bem como a objetos de seu uso.

- A NR -15, aprovada pela Portaria MTB nº 3.214/78, em seu Anexo 
14, que dispõe sobre os graus de insalubridade envolvendo agentes 
biológicos, prevê o grau máximo para o trabalho com pacientes em 
isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como com objetos 
de seu uso, não previamente esterilizados.
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- Na hipótese, a autora/servidora ocupa o cargo de Técnica de 
Enfermagem, em Unidade de Terapia Intensiva – UTI – do Hospital 
Universitário Lauro Wanderley, e, conforme informação da Chefia do 
Serviço de Enfermagem de Terapia Intensiva e Chefia do Serviço 
Médico de Terapia Intensiva da UFPB os servidores daquele Setor 
estão em contato permanente com pacientes portadores de doenças 
infectocontagiosas, a saber: meningite, dengue hemorrágica, hepa-
tite, leptospirose, HIV, tuberculose, tétano, encefalomielite, varicela, 
leishmaniose, gripe A e pneumocitose.

- Constatando-se que os elementos constantes dos autos demons-
tram, com clareza, que a insalubridade a que a demandante está 
exposta enquadra-se no grau máximo, é de reconhecer o seu di-
reito à majoração/diferença do adicional de insalubridade de 10% 
(dez por cento) para 20% (vinte por cento) do vencimento básico, 
a partir de sua lotação na Unidade de Terapia Intensiva - UTI, com 
as repercussões daí advindas, respeitada à prescrição quinquenal.

- Apelação provida.

Processo nº 0801677-40.2013.4.05.8200 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Rubens de Mendonça Canuto Neto

(Julgado em 28 de abril de 2017, por unanimidade)
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ADMINISTRATIVO
CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS E CONTROLE DE 
LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. APELA-
ÇÕES. PROVIMENTO PARCIAL

EMENTA: ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE 
TÍTULOS E CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO. 
POSSIBILIDADE. APELAÇÕES. PROVIMENTO PARCIAL.

- Apelações interpostas em face de Sentença proferida nos autos 
de Ação Ordinária, que julgou Improcedente a Pretensão do Autor 
para que fosse Classificado em 1º Lugar no Concurso Público, 
regido pelo Edital nº 451/2012-UFC, para Provimento do Cargo de 
Professor Adjunto Nível I, do Departamento de Clínica Odontológica 
da Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem da UFC, e 
julgou Procedente, em parte, o Pedido para anular a Prova de Títulos 
do Certame, sem determinar que outra fosse realizada.

- As irregularidades que ocorreram na Prova de Títulos constituem 
violação aos Princípios que regem a Administração Pública, entre 
os quais o da Legalidade, podendo o Judiciário corrigi-las, na linha 
da orientação do Superior Tribunal de Justiça e Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região.

- A realização de nova Prova de Títulos visa à atribuição de Nota e 
Classificação condizentes com o regramento do Concurso, sob pena 
de manutenção de Ilegalidade.

- Provimento, em parte, da Apelação do Autor e Desprovimento da 
Apelação da UFC, para determinar que outra Prova de Títulos seja 
realizada, ensejando nova Homologação do Resultado Final do 
Concurso, para manter ou alterar a Homologação anterior.
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Processo nº 0802692-53.2013.4.05.8100 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Alexandre Luna Freire

(Julgado em 13 de abril de 2017, por unanimidade)
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ADMINISTRATIVO
INFRAÇÃO AMBIENTAL. APREENSÃO DE LAGOSTA NA ÉPOCA 
DO “DEFESO”. ERRO DE PROIBIÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTORI-
ZAÇÃO LEGAL. PRÉVIA ADVERTÊNCIA. DESNECESSIDADE. 
LEGALIDADE DA MULTA. CONVERSÃO DA MULTA EM PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇOS. DISCRICIONARIEDADE. REDUÇÃO DO 
VALOR DA MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL

EMENTA: ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. APRE-
ENSÃO DE LAGOSTA NA ÉPOCA DO “DEFESO”. ERRO DE 
PROIBIÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL. PRÉVIA 
ADVERTÊNCIA. DESNECESSIDADE. LEGALIDADE DA MULTA. 
CONVERSÃO DA MULTA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DIS-
CRICIONARIEDADE. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA PARA O 
MÍNIMO LEGAL. 

- Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o 
pedido consistente na anulação da multa aplicada na sua conversão 
em prestação de serviços de preservação, melhoria e recuperação 
do meio ambiente ou na redução da multa ao mínimo legal.    

- A Lei nº 9.605/98 prevê a possibilidade de apreensão de instrumen-
tos, petrechos e veículos utilizados para o cometimento de infrações 
ambientais, a teor dos seus arts. 25 e 72, IV.

- Alegação de erro de proibição afastada. A parte não pode se eximir 
do cumprimento da lei ao argumento de seu desconhecimento. Não 
se pode admitir tal alegação, sob pena de restarem comprometidas 
a ordem social e a eficácia do sistema jurídico.

- Acerca da questão da necessidade de anterior advertência para a 
aplicação da multa simples, a jurisprudência deste Tribunal vem se 
manifestando no sentido de não ser obrigatório o exaurimento prévio 
da penalidade de advertência.
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- Indeferido o pleito de conversão da multa em prestação de serviço 
ao meio ambiente. A providência perseguida encontra-se inserida 
no âmbito da discricionariedade administrativa.

- Levando em conta o fato de ser o apelante pessoa de pouca instru-
ção, além de ser profissional autônomo, não possuindo rendimentos 
fixos, reduz-se a multa aplicada para o valor do mínimo previsto no 
art. 91, do Decreto nº 6.514/08, que é de R$ 200,00.

- Apelação provida em parte.

Processo nº 0801751-94.2013.4.05.8200 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Élio Siqueira Filho

(Julgado em 28 de abril de 2017, por unanimidade)
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ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO. DELEGAÇÃO DE SER-
VIÇO NOTARIAL APÓS A CF/88. EFETIVAÇÃO DO SUBSTITUTO 
NA TITULARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VACÂNCIA OCORRIDA 
SOB A ÉGIDE DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. EXIGÊNCIA DE REA-
LIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA O PREENCHIMENTO 
DA VAGA. ARTS. 5º, 37, I E II, E 236, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL DE 1988

EMENTA: ADMINISTRATIVO. ATIVIDADE NOTARIAL E DE RE-
GISTRO. DELEGAÇÃO DE SERVIÇO NOTARIAL APÓS A CF/88. 
EFETIVAÇÃO DO SUBSTITUTO NA TITULARIDADE. IMPOSSIBILI-
DADE. VACÂNCIA OCORRIDA SOB A ÉGIDE DA CONSTITUIÇÃO 
DE 1988. EXIGÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
PARA O PREENCHIMENTO DA VAGA. ARTS. 5º, 37, I E II, E 236, 
§ 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. 

- Trata-se de apelação em face de sentença que julgou improcedente 
o pedido formulado na ação ordinária, consistente na desconstituição 
de atos do Conselho Nacional de Justiça por meio do qual o serviço 
notarial do 9º Ofício de Notas da Comarca de Fortaleza/CE, titulari-
zado pela parte autora, foi incluído na lista de vacância. Condenação 
da parte demandante em honorários advocatícios, fixados em R$ 
2.000,00 (dois mil reais). 

- Em suas razões de apelação, sustenta Maria de Fátima Leitão 
Castelo Branco a regularidade da ocupação do serviço notarial em 
comento, no ano de 1979, a partir de quando praticou atos exclusivos 
da função de tabeliã. Alega que no caso deve ser aplicado o art. 208 
da Constituição de 1969, porquanto, quando do advento da CF/88, 
já contava com 5 anos de serviço público. 

- Ademais, defende a ocorrência da decadência do direito de a 
Administração rever seus atos, por ter sido nomeada há mais de 
10 anos, bem como inexistência de motivo determinante do ato 
administrativo do Conselho e de processo de desconstituição da 



17

Boletim de Jurisprudência nº 7/2017

serventia que justificasse a inclusão da serventia na lista provisória 
de vacância, o que feriu a segurança jurídica. Aduz, ainda, a ofensa 
ao devido processo legal, uma vez que, segundo afirma, não lhe fora 
oportunizado o duplo grau de jurisdição.

- Maria de Fátima Leitão Castelo Branco ajuizou ação ordinária, ob-
jetivando prestação jurisdicional que declare nulidade das decisões 
administrativas proferidas pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ 
no âmbito do pedido de providências nº 38.441 (Processo Eletrônico 
nº 0000384.41.2010.4.00.0000), que resultaram na declaração de 
vacância do serviço notarial do 9º Ofício de Notas da Comarca de 
Fortaleza/CE, ocupado pela autora na esteira da Resolução nº 80/90 
do próprio CNJ.

- Anteriormente à promulgação da CF/88, a titularidade da atividade 
notarial prescindia da realização do concurso público, sendo a dele-
gação do serviço efetivada por meio de atos normativos dos poderes 
públicos. Atualmente, a única forma de aquisição da titularidade das 
serventias vagas após o ano de 1988 é a aprovação em concurso 
público, nos termos do art. 236, § 3º, da Constituição Federal. 

- A Constituição Federal de 1988 fundou um novo regime jurídico 
constitucional, não havendo direito adquirido do titular que preenche-
ra os requisitos do art. 208 da Constituição de 1967, quando a vaga 
na serventia já surgiu na vigência do art. 236, § 3º, da Constituição 
vigente que exige a realização de concurso público como requisito 
para ingresso na carreira notarial.

- Diante disso, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução 
nº 80/90, declarando a vacância dos serviços notariais e de registro 
ocupados em desacordo com as normas constitucionais pertinentes 
à matéria, estabelecendo regras para a preservação da ampla defesa 
dos interessados, para o período de transição e para a organização 
das vagas do serviço de notas e registro que serão submetidas a 
concurso público.
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Precedentes. STF. MS 28279, Relator(a): Min. Ellen Graice, Tribunal 
Pleno, julgado em 16/12/2010, DJe-079 DIVULG 28-04-2011 PUBLIC 
29-04-2011 EMENT VOL-02511-01 PP-00014 RT v. 100, nº 908, 
2011. TRF5. AC 587.794/CE, Des. Fed. Rogério Roberto Gonçalves 
de Abreu (convocado), Primeira Turma, Julgamento: 28/04/2016, 
Publicação: DJe 06/05/2016.

- No caso dos autos, a vacância deu-se na vigência do atual texto 
constitucional e, eis que a autora, em 01.10.2004, assumiu a titula-
ridade do Cartório mediante nomeação pelo Diretor do Fórum Clóvis 
Beviláqua da Comarca de Fortaleza, sendo imprescindível, dessa 
forma, a aprovação em concurso público para o preenchimento da 
vaga.

- O decurso do prazo decadencial constante do art. 54 da Lei nº 
9.784/1999 não prevalece diante de atos praticados em afronta à 
Constituição Federal/88, porquanto a jurisprudência pátria se po-
siciona no sentido de conferir máxima observância à supremacia 
constitucional. Nesse diapasão, patente a constitucionalidade do 
ato administrativo praticado, resta inaplicável o prazo decadencial 
do art. 54 da Lei nº 9.784/1999, até porque, considerar convalidadas 
as situações inconstitucionais pelo mero decurso do tempo fulminaria 
a razão de ser da norma.

- Nessa linha, na sessão de 16.12.2010, o STF decidiu que a regra 
de decadência é inaplicável ao controle administrativo feito pelo 
Conselho Nacional de Justiça nos casos em que a delegação notarial 
ocorreu após a promulgação da Constituição de 1988, sem anterior 
aprovação em concurso público de provas (MS 28.279, rel. min. Ellen 
Gracie, Pleno, acórdão pendente de publicação).

- A declaração de vacância de serventia não se confunde com a perda 
de delegação irregularmente concedida. Isso porque a delegação de 
serviço notarial, após a Constituição Federal de 1988, sem a devida 



19

Boletim de Jurisprudência nº 7/2017

realização de concurso público, é ato que já nasce maculado de 
vício incontornável de inconstitucionalidade, não existindo qualquer 
regularidade nos atos que conferiram tal titularidade aos ocupantes 
de serventia. 

- A alegação do requerente que lhe teria sido negado o exercício do 
duplo grau de jurisdição não merece prosperar, posto que, conso-
ante a sentença, foi-lhe oportunizado o direito de defesa junto ao 
Conselho Nacional de Justiça (instância competente para apreciar 
a matéria), consoante impugnação constante às fls. 49/55. Quanto 
ao duplo grau de jurisdição, também restou caracterizado, em razão 
de o CNJ ter respondido ao recurso interposto pela autora, conforme 
decisão negativa de admissibilidade acostada às fls. 123/127. 

- Apelação improvida.

Apelação Cível nº 588.726-CE

(Processo nº 0011847-84.2011.4.05.8100)

Relator: Desembargador Federal Leonardo Carvalho

(Julgado em 23 de maio de 2017, por unanimidade)
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AMBIENTAL
AÇÃO ORDINÁRIA. IBAMA. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. 
ADESÃO A PARCELAMENTO. POSTERIOR DISCUSSÃO JUDI-
CIAL ACERCA DA LEGALIDADE DA COBRANÇA. POSSIBILIDA-
DE. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ NO JULGAMENTO 
DO RESP 1.133.027

EMENTA: AMBIENTAL. AÇÃO ORDINÁRIA. IBAMA. NULIDADE DE 
AUTO DE INFRAÇÃO. ADESÃO A PARCELAMENTO. POSTERIOR 
DISCUSSÃO JUDICIAL ACERCA DA LEGALIDADE DA COBRANÇA. 
POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ NO 
JULGAMENTO DO RESP 1.133.027.

- A adesão a parcelamento de débito para com a Fazenda Pública 
apenas implica confissão hábil a obstar o prosseguimento de uma 
demanda quando celebrado no curso desta. É dizer: se a parte se 
propõe a discutir a questão no Judiciário e durante o processo faz 
uma composição com a Fazenda, o acordo resultante equivale a 
uma transação, impedindo, de fato, a continuidade da ação.

- É diversa a hipótese dos autos, na qual a parte aderiu ao parcela-
mento e, após a celebração do acordo, entendeu que aquele continha 
ilegalidade e recorreu ao Judiciário a propósito de discutir a correção 
do respectivo vício, passível inclusive de acarretar a nulidade do 
acordo. Em casos tais, é plenamente possível que a parte proponha 
ação para questionar se os valores inseridos no parcelamento são 
ou não devidos. Entendimento pacificado pelo STJ por ocasião do 
julgamento do REsp 1.133.027, submetido à sistemática dos recursos 
repetitivos prevista no art. 543-C do CPC.

- Apelação provida para determinar a anulação da sentença e o 
retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de dar regular prosse-
guimento ao feito.
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Processo nº 0806493-69.2016.4.05.8100 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima

(Julgado em 27 de abril de 2017, por unanimidade)
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AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTOS DE INFRAÇÃO DO IBAMA. 
MANUTENÇÃO EM DEPÓSITO DE LENHA NATIVA. PRESUNÇÃO 
DE LEGITIMIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. 
SUSPENSÃO DAS PENALIDADES. DESCABIMENTO

EMENTA: AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INS-
TRUMENTO. AUTOS DE INFRAÇÃO DO IBAMA. MANUTENÇÃO 
EM DEPÓSITO DE LENHA NATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMI-
DADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DAS 
PENALIDADES. DESCABIMENTO.

- Trata-se de agravo de instrumento interposto por G. E. TEOBAL-
DO MATEUS - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara 
Federal da Seção Judiciária de Pernambuco que, nos autos de 
ação ordinária, indeferiu a tutela provisória cautelar requerida pela 
agravante, que pretendia, liminarmente, a suspensão da eficácia 
do protesto do título 119001, no valor de R$ 42.550,20, bem assim 
a abstenção do INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE 
E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA) réu, ora 
agravado, de protestar eventual nova CDA relativa à multa aplicada 
no auto de infração nº 696614-D.

-  O caso concerne à ação anulatória de 2 (dois) autos de infração 
lavrados em desfavor da autora, ora agravante, pelo IBAMA, bem 
assim da sustação de protesto levado a efeito por esta autarquia 
ambiental. A recorrente é microempresa que tem por atividade pri-
mordial a fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para 
uso na construção. No exercício de seu mister, teve contra si lavrados 
os Autos de Infração nºs. 696614-D e 695971-D, sob o fundamento 
de violação ao disposto no item 3.5 da Licença de Operação, em 
razão de suposta infração cometida ao manter em depósito, para 
fins industriais, 70 ST (estéreo) de lenha nativa da Caatinga, das 
espécies: catingueira, mameleiro, jurema preta e imburana, sem 
possuir a cobertura do DOF (Documento de Origem Florestal).
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-  Por conta disso, restou a autora penalizada com o embargo de 
suas atividades, bem assim com a imputação de 2 (duas) multas, 
sendo uma no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), oriunda do Auto 
de Infração nº 696614-D e outra no importe de R$ 21.000,00 (vinte 
e um mil reais), originária do Auto de Infração nº 695971-D, sendo 
uma penalidade por pretensa ausência de DOF e a outra por pos-
suir lenha de vegetação nativa em depósito. No bojo dos processos 
administrativos nºs. 02019.001207/2010-16 e 02019.001240/2010-
38, não logrou êxito em suas defesas administrativas. Com isso, 
inscreveu-se o valor relativo à multa em dívida ativa (CDA nº 119001), 
o qual, acrescido de multa de mora e juros, representa atualmente 
a quantia de R$ 42.550,20, tendo a referida CDA sido levada a 
protesto, recentemente, diante do Cartório de Registro Notarial de 
Protesto do 2º Ofício de Paudalho/PE. Em face disso, ajuizou a ação 
anulatória de que se cuida.

- O procedimento administrativo, por ser um ato da Administração 
Pública, goza de presunção de legitimidade, isto é, há a pressupo-
sição de que o processo administrativo atende ao direito positivo e 
interesse coletivo. Nesse diapasão, para elidir esta presunção do 
processo que se desenrolou no IBAMA, caberia à G. E. TEOBALDO 
MATEUS - ME demonstrar as falhas do processo, arcando com o 
ônus probatório.

- Entretanto, in casu, nada obstante a agravante alegue utilizar resí-
duos de madeira do Estaleiro Atlântico Sul S/A e que a lenha nativa 
autuada apenas era estocada como fonte alternativa, sendo tal 
estoque, em seu dizer, inteiramente acobertado por 5 (cinco) Docu-
mentos de Origem Florestal (DOF’s), fato é que, à época, consoante 
restou devidamente apurado nos autos do processo administrativo 
02019.001240/2010-38, inexistia, no momento da ação fiscalizató-
ria, qualquer DOF que acobertasse o quantitativo de lenha (70,0 st) 
depositada no estoque da empresa, o que até mesmo se confirmou 
findo este procedimento administrativo, com oportunidade de defesa 
e de recurso à microempresa agravante.
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- Como se vê, em princípio, a agravante não dispunha os referidos 
DOF’s quando da ocorrência de sua fiscalização por Agente Ambien-
tal, o que acarretou a devida autuação e aplicação de multa. Assim, 
conforme bem registrado pelo Juízo de primeiro grau, havendo a 
observância do contraditório e da ampla defesa, é de se prestigiar, 
por ora, a presunção de legitimidade de que gozam os atos adminis-
trativos, inclusive os praticados pela entidade autárquica ambiental 
ora agravada.

- Na hipótese, ainda, cumpre gizar que uma das condutas autuadas 
pelo Agente Ambiental e que fora imputada à microempresa agra-
vante encontra-se enquadrada no caput do art. 47, § 1º, do Decreto 
6.514/08, que prevê o seguinte: “Art. 47. Receber ou adquirir, para 
fins comerciais ou industriais, madeira serrada ou em tora, lenha, 
carvão ou outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição 
de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e 
sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final 
beneficiamento: [...] § 1o Incorre nas mesmas multas quem vende, 
expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, 
lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal, sem licença 
válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outor-
gada pela autoridade competente ou em desacordo com a obtida.”

- Desse modo, ao contrário do que insiste afirmar a agravante, o 
simples fato de manter em depósito o quantitativo de lenha nati-
va, sem a posse dos Documentos de Origem Florestal quando da 
fiscalização pelo IBAMA, independentemente de se tratar de fonte 
alternativa para suas atividades, é o bastante para ser abrangido 
pela citada previsão normativa, razão pela qual, em princípio, não 
há falar em qualquer ilegalidade perpetrada pelo ato fiscalizatório 
do Instituto agravado.

- Ademais, quanto ao método de mensuração utilizado para quantifi-
car o valor da multa aplicada, penso que não é o caso de se adentrar 
no mérito administrativo no que tange à fixação da penalidade, feita 
de acordo com as práticas usualmente realizadas pelo IBAMA para 
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a aferição do quantum de madeira irregular existia no estoque da 
microempresa agravante, dado que o estabelecimento dos critérios 
para a referida medição da quantidade de lenha nativa se encontra 
sujeito à discricionariedade administrativa da autarquia ambiental, 
não aparentando ilegalidade manifesta o método adotado pelo 
agente do IBAMA.

- De resto, em relação ao suposto bis in idem, referente à multa 
simples também aplicada no Auto de Infração 696614-D, juntamente 
com embargo das atividades da empresa agravante, a despeito de 
já existente anterior autuação 695971-D, não merece melhor sorte 
a sua pretensão. Isso porque a própria recorrente, nas razões do 
agravo de instrumento, demonstra que os autos de infração diver-
gem quanto aos seus objetos, pois enquanto uma das penalidades 
se deu por ausência de Documento de Origem Florestal, a outra 
teria decorrido do depósito irregular de lenha de vegetação nativa, 
o que, em um exame de cognição sumária, demonstra a ausência 
de probabilidade de seu direito.

- Com efeito, apenas o regular processamento do feito poderá ensejar 
a verificação de suas alegações, e demonstrar que, de fato, possuía 
os Documentos de Origem Florestal à época de sua fiscalização por 
Agente Ambiental, o que poderá eventualmente cancelar as autua-
ções concretizadas pelo IBAMA. Por ora, dado que a microempresa 
agravante não forneceu prova robusta que conferisse lastro a sua 
pretensão, é o quanto basta para que se mantenha irreprochável a 
decisão agravada.

- Agravo de instrumento desprovido.

Processo nº 0800622-74.2017.4.05.0000 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima

(Julgado em 27 de abril de 2017, por unanimidade)
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AMBIENTAL
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATIVIDADE DE CARCINICULTURA EM 
ÁREA DE MANGUE. IMPOSSIBILIDADE. ENCERRAMENTO DAS 
ATIVIDADES. RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. APELA-
ÇÃO QUE SE FUNDAMENTA NO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA 
PESSOA DIANTE DO ENCERRAMENTO DA ATIVIDADE EXPLO-
RADA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL CONCRETA. 
APELAÇÃO IMPROVIDA

EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATIVIDADE DE CARCINICULTU-
RA EM ÁREA DE MANGUE. IMPOSSIBILIDADE. ENCERRAMENTO 
DAS ATIVIDADES. RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. APE-
LAÇÃO QUE SE FUNDAMENTA NO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA 
PESSOA DIANTE DO ENCERRAMENTO DA ATIVIDADE EXPLO-
RADA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL CONCRETA. 
APELAÇÃO IMPROVIDA.

- Cuida a hipótese de apelação interposta em face da sentença que 
julgou procedente o pedido apresentado pelo Ministério Público Fe-
deral nos autos da presente Ação Civil Pública, determinando ao réu 
a cessar as atividades de carcinicultura e a promover a recuperação 
da área degradada, com a apresentação de Programa de Recupera-
ção da Área Degradada, no prazo de sessenta dias, desativando em 
definitivo os viveiros de carcinicultura existentes no local, de acordo 
com as orientações dos órgãos ambientais, e evitando desmatamento 
ou aterro da área de mangue. Fixou multa pelo descumprimento da 
referida determinação no valor de cem reais/dia.

- O recurso está fundado, genericamente, no princípio da dignidade 
da pessoa humana, como se tratasse de um escudo a permitir ampla 
infração da legislação ambiental. Para aplicação do princípio seria 
necessário que o apelante trouxesse elementos concretos revelado-
res de que a cessação da atividade poderia comprometer seriamente 
a subsistência própria e de sua família, o que não foi feito.

- Apelação improvida.
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Processo nº 0801748-78.2014.4.05.8500 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Rubens de Mendonça Canuto Neto

(Julgado em 28 de abril de 2017, por unanimidade)
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AMBIENTAL
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE DE RO-
DOVIA. MPF. MPE. CPRH. DER. ALEGAÇÃO DE DANO AMBIEN-
TAL. MEDIDAS REQUERIDAS PELO IPHAN. IMPLEMENTAÇÃO. 
INOCORRÊNCIA DO DANO

EMENTA: AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DE 
CAPACIDADE DE RODOVIA. MPF. MPE. CPRH. DER. ALEGAÇÃO 
DE DANO AMBIENTAL. MEDIDAS REQUERIDAS PELO IPHAN. 
IMPLEMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA DO DANO.

- Apelações interpostas contra sentença prolatada nos autos de ação 
civil pública, com pedido de medida liminar, intentada pelo Ministério 
Público Federal em litisconsórcio com o Ministério Público Estadual 
contra a Agência Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - 
CPRH, o Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco 
- DER/PE e Hélio Gurgel Cavalcante (à época, Diretor Presidente da 
CPRH), com fundamento em supostos impactos ambientais decor-
rentes do empreendimento “Adequação da Capacidade da Rodovia 
BR 104”, em trecho situado entre os Municípios de Caruaru/PE e 
Toritama/PE.

- O presente feito diz respeito a supostas irregularidades havidas 
durante o licenciamento ambiental referente ao empreendimento 
“Adequação da Capacidade da Rodovia BR 104”, em trecho situa-
do entre os Municípios de Caruaru/PE e Toritama/PE (do Km 28 ao 
Km 33), e os consequentes impactos ao meio ambiente natural e 
histórico, haja vista a existência de sítios arqueológicos na região.  

- O julgador monocrático decidiu pela procedência do pedido formu-
lado na ação civil pública movida pelo MPF, em litisconsórcio com o 
MPE, contra a Agência Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hí-
dricos (CPRH), o Departamento de Estradas e Rodagem de Pernam-
buco (DER) e Hélio Gurgel Cavalcante (Diretor Presidente da CPRH, 
à época), condenando a CPRH a indicar a unidade de conservação 
para fins de implementação do projeto de compensação ambiental, 
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e julgou improcedentes os pedidos de condenação à adoção de 
medidas de compensação por suposto dano moral ambiental. 

- O Ministério Público Federal apelou, por entender que houve equí-
voco do Juízo a quo quanto ao capítulo que julgou improcedente o 
pedido de reparação do dano ambiental. O Ministério Público do 
Estado de Pernambuco também apelou, buscando a reforma da 
sentença apenas no ponto em que o decisum entendeu pela desis-
tência das medidas propugnadas pelo IPHAN.

- Para que se verifique a responsabilidade pelo dano ambiental, 
faz-se necessária, independentemente de culpa, a comprovação do 
dano (o que não se excepciona sequer nos casos de responsabilida-
de objetiva calcada no risco integral, caso dos acidentes nucleares) 
e o nexo causal.

- Observa-se, no presente caso, que a fixação do montante da 
compensação ambiental a ser custeada pelo DER, nos termos da 
Lei nº 9.985/2000, foi objeto de solução negociada entre as partes, 
consistindo no Projeto de Compensação Florestal elaborado pelo 
DER/PE, conforme requerido pelo CPRH (fls. 457/520), havendo 
ressalva apenas quanto à área de implantação do projeto, consoante 
Termo de Audiência (fls. 573/576).

- Nos termos do referido projeto – realizado como condicionante 
ao licenciamento e à supressão de vegetação nativa do bioma ca-
atinga em razão do empreendimento “Adequação da Capacidade 
(duplicação) e restauração da BR 104”, no segmento compreendido 
entre o km 19,8 (Pão de Açúcar) e km 71,2 (Caruaru) – o montante 
dos custos pelo DER foi fixado em R$ 262.005,60 (duzentos e ses-
senta e dois mil, cinco reais e sessenta centavos), atualizados em 
outubro de 2009 (fls. 508/509). Ademais, as partes não se opuse-
ram ao conteúdo do projeto em apreço, que especifica o modo e o 
cronograma de aquisição, transporte, replantio e manutenção das 
espécies florestais nele indicadas.



31

Boletim de Jurisprudência nº 7/2017

- Consta dos autos que o DER patrocinou estudos de prospecção 
arqueológica coordenados pelas professoras da UFRPE Ana Lú-
cia Nascimento e Suely Cristina Albuquerque de Luna em áreas 
de duplicação situadas na BR-104, e as informações técnicas daí 
decorrentes concluíram que não foram encontrados vestígios que 
indicassem ocupações pré-históricas ou históricas, nos termos dos 
Primeiro ao Quinto Relatórios Parciais acostados às fls. 719/813, 
977/1029, 1030/1108 e 1109/1199 da Ação Cautelar nº 0001650-
17.2009.04.05.8302. 

- Com a finalidade de que fossem preservados os achados antigos 
e de sinalizada relevância histórica, o Juízo a quo determinou ao 
IPHAN a escavação do abrigo onde encontrados os grafismos pelo 
IPHAN e a elaboração de projeto de salvamento específico às custas 
dos réus (vide decisão fls. 1.248/1.249 da ação cautelar), o que fora 
cumprido pelos encarregados (fls. 1.336/1.362).

- Verifica-se que o alegado dano ao patrimônio histórico-cultural pelo 
incremento dos riscos não foi demonstrado, notadamente em razão 
das medidas empreendidas para assegurar a preservação dos sí-
tios arqueológicos no trecho de duplicação e adequação da rodovia 
federal (BR 104), inclusive na variante Toritama, não havendo que 
se falar ainda, em dano moral difuso presumido, como pretendido 
pelos autores. 

- Apelações improvidas.

Apelação Cível nº 567.238-PE

(Processo nº 0000020-86.2010.4.05.8302)

Relator: Desembargador Federal Leonardo Carvalho

(Julgado em 4 de abril de 2017, por unanimidade)
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CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
AÇÃO MONITÓRIA. CAPITALIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA 
LEI DA USURA ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONTRATO 
POSTERIOR À EDIÇÃO DA MP 2.170/2000. POSSIBILIDADE

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CA-
PITALIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI DA USURA ÀS INSTI-
TUIÇÕES FINANCEIRAS. CONTRATO POSTERIOR À EDIÇÃO DA 
MP 2.170/2000. POSSIBILIDADE. 

- Ação monitória oposta pela Caixa Econômica Federal - CEF em 
desfavor de Carlos Magno de Oliveira Costa, objetivando a expedi-
ção de mandado monitório para pagamento na importância de R$ 
54.518,22 (cinquenta e quatro mil e quinhentos e dezoito reais com 
vinte e dois centavos), referente a contratos de abertura de crédito.

- Sentença que acolheu em parte os pedidos contidos nos embargos 
monitórios, condenando a CEF a proceder a revisão dos débitos, 
excluindo o anatocismo apontado pelo Contador do Juízo.

- O Código de Defesa do Consumidor incide nos contratos de fi-
nanciamento celebrados com instituições financeiras, porquanto 
os serviços bancários estão elencados no art. 3º, § 2º, somente se 
justificando, todavia, a intervenção judicial nos contratos quando 
ocorrer manifesto desequilíbrio contratual.

- As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros 
remuneratórios posta na Lei de Usura (Dec. nº 22.626/1933), tal como 
dispõe a Súmula 596 do STF. Entendimento do STJ, consolidado 
quando do julgamento do REsp 1.061.530-RS, sob os auspícios dos 
Recursos Representativos da Controvérsia.

- O tratamento dado às instituições financeiras acarreta a possibili-
dade de incidência de anatocismo, quanto aos respectivos contratos, 
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desde que firmados a partir de 23/08/2001 e devidamente pactuados, 
o que é caso dos autos.

- Apelação provida, para julgar improcedentes os embargos moni-
tórios.

Processo nº 0800701-35.2015.4.05.8500 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Paulo Machado Cordeiro

(Julgado em 4 de abril de 2017, por unanimidade)
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CIVIL
SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. 
PRELIMINAR REJEITADA. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO 
DE DEFESA. QUITAÇÃO DE TODAS AS PRESTAÇÕES PACTUA-
DAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE COBERTURA DO FCVS, NO 
CONTRATO EM QUESTÃO

EMENTA: CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CON-
TRATO DE MÚTUO. PRELIMINAR REJEITADA. INOCORRÊNCIA 
DE CERCEAMENTO DE DEFESA. QUITAÇÃO DE TODAS AS 
PRESTAÇÕES PACTUADAS.  AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE CO-
BERTURA DO FCVS, NO CONTRATO EM QUESTÃO. 

- Necessidade de obediência ao Plano de Equivalência Salarial pac-
tuado. Possibilidade de cobrança de saldo remanescente desde que 
verificada a obediência ao PES/CP. Alegação de cobrança excessiva 
apresentada de maneira genérica é insuficiente para suscitar revisão 
contratual.  

- Adoção do Sistema Francês de Amortização (SFA), também co-
nhecido como Tabela Price no contrato e não do Sistema de Amorti-
zação Constante (SAC), como afirmado pela recorrente. Legalidade 
da forma de correção do saldo  devedor, já que a atualização da 
prestação deve preceder a sua amortização. REsp 1.110.909/PR.  

- Apelação parcialmente provida.

Processo nº 0803286-44.2016.4.05.8300 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Lázaro Guimarães

(Julgado em 17 de abril de 2017, por unanimidade)
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CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE DA CAIXA ECO-
NÔMICA FEDERAL QUANTO A VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. 
CONJUNTO RESIDENCIAL. VERBAS DO PAR - PROGRAMA DE 
ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. LEGITIMIDADE DA CONSTRU-
TORA. REINCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO DE ORIGEM

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMEN-
TO. LEGITIMIDADE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL QUANTO A 
VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. CONJUNTO RESIDENCIAL. VERBAS 
DO PAR - PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. 
LEGITIMIDADE DA CONSTRUTORA. REINCLUSÃO NO POLO 
PASSIVO DA AÇÃO DE ORIGEM.

- Cuida-se de agravo de instrumento aviado por HUMBERTO BE-
ZERRA SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara 
Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte que, nos autos 
de ação ordinária, declarou a incompetência absoluta daquele Juízo 
para processar e julgar a demanda entre o agravante e a UNIÃO 
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., extinguindo parcialmente 
o processo sem resolução do mérito em relação a tal ré, por ausência 
de pressuposto de validade da relação jurídica processual (Juízo 
competente). Manteve, por outra, a demanda direcionada à CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL, rejeitando sua preliminar de ilegitimidade 
passiva.

- O agravante ajuizou demanda em face da Caixa Econômica Federal 
e da empresa União Engenharia e Construções LTDA., visando à 
cominação de obrigações e ao ressarcimento de danos ocasionados 
por vícios na construção de imóvel oriundo do Programa de Arren-
damento Residencial (PAR), programa do Governo Federal para a 
construção de casas populares. A CEF ré firmara contrato de arrenda-
mento com o autor, no qual este, arrendatário, realiza pagamento de 
prestação mensal, com a opção de compra ao final do contrato. Em 
virtude da constatação de vícios ocorridos na construção do imóvel, 
demonstrados por laudo pericial, findou ingressando em Juízo em 
razão dos transtornos sofridos.
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- Entendeu o Juízo de primeiro grau, em resumo, que, apesar de 
ser competente para conhecer, processar e julgar a causa em face 
do ente federal (CEF), não o seria em relação ao outro réu que não 
integra a Administração Pública direta e indireta da União, pois nem 
a parte autora nem a construtora possuem foro perante a Justiça 
Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88. Assim, em que pese a 
eventual solidariedade entre as partes demandadas, seja quanto à 
pretensa responsabilidade pelos supostos danos causados ao autor, 
seja em função do contrato de arrendamento residencial celebra-
do, nenhuma dessas relações jurídicas teria por objeto obrigações 
indivisíveis, tampouco se estaria diante de caso de litisconsórcio 
passivo necessário, razão pela qual excluiu a construtora da lide. 
Daí o agravo do autor.

- Primeiramente, cumpre consignar a respeito da legitimidade da CEF 
agravada, conforme já considerado pelo Juízo a quo. Nos termos 
da Lei 10.188/2001, a Caixa figurava como agente-gestor do Fundo 
de Arrendamento Residencial, sendo responsável pela aquisição 
e pela construção dos imóveis vinculados ao PAR (Programa de 
Arrendamento Residencial), que permanecem na propriedade do 
fundo até que os particulares arrendatários exerçam a opção de 
compra do imóvel.

- Com as posteriores alterações da redação original da norma, leva-
das a efeito pela Lei 10.859/2004, a Caixa não mais figura expres-
samente como agente gestor, mas continuou operacionalizando o 
PAR (§ 1º do art. 1º da Lei 10.188/2001, com redação dada pela Lei 
10.859/2004) e gerindo seu fundo (§ 8º do art. 2º da Lei 10.18820/01).                             

- É de se ressaltar, entretanto, que a instituição financeira permane-
ceu responsável por estabelecer critérios inclusive para a construção 
dos imóveis, conforme previsão do parágrafo único do art. 4º da Lei 
10.188/2001, com alteração da Lei 10.859/04. Compete, portanto, à 
Caixa a entrega aos arrendatários de bens relativos ao PAR aptos à 
moradia, tendo o dever de estabelecer inclusive critérios de constru-
ção das obras, fiscalizando-as em função de sua responsabilidade 
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concorrente junto à construtora. Não é outro o entendimento que vem 
sendo adotado por este Regional. Precedente desta Corte.

- Desse modo, é possível vislumbrar a culpa in eligendo, pois, tendo 
em vista que a CEF é a responsável pela escolha da construtora 
encarregada da edificação do imóvel, em caso de eventual ação 
indenizatória em função de vícios de construção ou atrasos na obra, 
torna-se indiscutível a responsabilidade da instituição financeira, de 
modo que não há razão para afastar a legitimidade da CEF para 
responder pela demanda em questão, o que mantém, portanto, a 
competência para processar e julgar a ação ora discutida na Justiça 
Federal.

- Ademais, quanto à legitimidade da Construtora, ao contrário do 
decidido pelo Juízo de origem, não restam dúvidas de que a pre-
tensão autoral se volta primordialmente contra a construtora UNIÃO 
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., consoante se vislumbra 
dos pedidos envidados em sua inicial: f) Seja Julgada PROCEDENTE 
a presente ação para condenar as empresas requeridas solidaria-
mente à obrigação de fazer, com a finalidade de proceder com os 
reparos necessários na fundação dos blocos, de forma a solucionar 
o problema, sob pena de multa diária, na impossibilidade de reali-
zação das obras requer seja a obrigação convertida em perdas e 
danos, em valor considerável, a ser estipulado por este Juízo, de 
forma a possibilitar a autora uma nova moradia da mesma espécie 
e qualidade.

- Como se vê, o pedido autoral se destina claramente também à 
construtora, dada a especificidade da obrigação de reparar os ví-
cios de construção porventura existentes no imóvel adquirido pelo 
mutuário. Por outra, pede, alternativamente, que a obrigação seja 
convertida em perdas e danos.

- Sendo assim, é indubitável, in casu, a existência de legitimidade 
concorrente tanto da CEF quanto da construtora para figurarem 
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no polo passivo da demanda, razão pela qual merece reproche a 
decisão ora hostilizada.

- Agravo de instrumento provido, para determinar a reinclusão da ré 
UNIÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. no polo passivo 
da ação de origem.

Processo nº 0800726-66.2017.4.05.0000 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima

(Julgado em 27 de abril de 2017, por unanimidade)
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CIVIL
CONTRATO DE COMPRA E VENDA E FINANCIAMENTO DE IMÓ-
VEL COMERCIALIZADO EM FASE DE CONSTRUÇÃO. ATRASO 
NA OBRA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE 
SOLIDÁRIA DA CONSTRUTORA E DA CAIXA ECONÔMICA FE-
DERAL. COBRANÇA DE TAXA DE CONSTRUÇÃO E ENCARGOS 
NO PERÍODO DE ATRASO DA OBRA. DESCABIMENTO. DANOS 
MATERIAIS E MORAIS CARACTERIZADOS. APELAÇÃO DOS AU-
TORES PROVIDA. APELOS DAS DEMANDADAS IMPROVIDOS

EMENTA: CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA E FINAN-
CIAMENTO DE IMÓVEL COMERCIALIZADO EM FASE DE CONS-
TRUÇÃO. ATRASO NA OBRA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RES-
PONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONSTRUTORA E DA CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL. COBRANÇA DE TAXA DE CONSTRUÇÃO 
E ENCARGOS NO PERÍODO DE ATRASO DA OBRA. DESCABI-
MENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CARACTERIZADOS. 
APELAÇÃO DOS AUTORES PROVIDA. APELOS DAS DEMAN-
DADAS IMPROVIDOS.

- Tanto a Caixa Econômica quanto a construtora possuem responsa-
bilidade pelo atraso da obra. A primeira pela demora na tomada de 
providências que lhe incumbiam contratualmente, especificamente 
quanto à fiscalização da obra, e a segunda pela conclusão da obra, 
devendo, assim, responder solidariamente, conforme preceitua o 
art. 7º do Código de Defesa do Consumidor.

- Ultrapassado o prazo para a conclusão da obra, não podem ser 
cobradas, nesse período de atraso, as taxas contratadas para in-
cidirem apenas no período de construção. Isso porque o mutuário 
não pode ser responsabilizado pela remuneração da Caixa pelo 
capital empregado na obra quando a mesma está atrasada por 
culpa imputável apenas aos réus, sendo devido, pois, o reembolso, 
na forma simples.

- “A inexecução do contrato de compra e venda, consubstanciada na 
ausência de entrega do imóvel na data acordada, acarreta além da 
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indenização correspondente à cláusula penal moratória, o pagamen-
to de indenização por lucros cessantes pela não fruição do imóvel 
durante o tempo da mora da promitente vendedora”. (AGARESP 
201401319270, LUIS FELIPE SALOMÃO, STJ - QUARTA TURMA, 
DJe DATA: 25/08/2014).

- O atraso de mais de dois anos na entrega da obra configura dano 
moral, por atingir direito de personalidade, qual seja, o direito à mora-
dia, de assento constitucional (art. 6º, CF), mormente se tratando de 
família de baixa renda, contemplada com programa governamental 
de moradias populares.

- No tocante ao quantum da indenização, R$ 5.000,00 (cinco mil re-
ais), esse se afigura justo e razoável para a reparação do dano, não 
havendo que se falar em enriquecimento ilícito por parte dos autores.

- Apelação dos autores parcialmente provida para condenar as 
demandadas ao pagamento de indenização por danos morais no 
importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Apelos da CAIXA e da 
construtora improvidos.

Processo nº 0800871-70.2016.4.05.8500 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Edilson Pereira Nobre Júnior

(Julgado em 29 de abril de 2017, por unanimidade)
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CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROGRAMA DE ARREN-
DAMENTO RESIDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA 
ARRENDATÁRIA PARA PURGAÇÃO DA MORA. ART. 9º DA LEI 
10.188/2001. ESBULHO POSSESSÓRIO NÃO CARACTERIZADO

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRA-
ÇÃO DE POSSE. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDEN-
CIAL. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA ARRENDATÁRIA PARA 
PURGAÇÃO DA MORA. ART. 9º DA LEI 10.188/2001. ESBULHO 
POSSESSÓRIO NÃO CARACTERIZADO. 

- Apelação interposta contra sentença que, julgando procedente ação 
possessória, determinou a reintegração da CEF em imóvel objeto 
de contrato de arrendamento residencial. 

- O art. 9º da Lei nº 10.188/2001 dispõe que “Na hipótese de 
inadimplemento do arrendamento, findo o prazo da notificação ou 
interpelação, sem pagamento dos encargos em atraso, fica confi-
gurado o esbulho possessório que autoriza o arrendador a propor a 
competente ação de reintegração de posse”.

- No caso, conquanto reste comprovado que a arrendatária foi 
pessoalmente notificada, na forma prevista no art. 160 da LRP, a 
notificação presente nos autos não se fez para os fins indicados no 
sobredito art. 9º da Lei nº 10.188/2001. Ali, deixou-se de garantir à 
arrendatária o direito à purga da mora, limitando-se a comunicá-la 
que, diante da falta de pagamento de algumas parcelas da taxa de 
arrendamento do imóvel, a CEF estava considerando rescindido 
unilateralmente o contrato e concedia-lhe o prazo máximo de 15 
dias para a restituição da coisa. 

- A teor da lei de regência, a rescisão unilateral do contrato e a confi-
guração do esbulho possessório pressupõem prévia notificação para 
a purga da mora pelo arrendatário. O Programa de Arrendamento 
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Residencial é voltado para garantir casa própria às famílias de baixa 
renda, de tal sorte que, a despeito da faculdade conferida ao AR-
RENDADOR pela cláusula 19ª do contrato (rescisão unilateral), o art. 
9º da Lei nº 10.188/2001 constitui uma salvaguarda ao arrendatário 
inadimplente, garantindo-lhe prazo razoável para a purga da mora, 
não se configurando hipótese de esbulho possessório quando, como 
no caso, a única notificação dirigida à arrendatária inadimplente 
limita-se a comunicá-la da rescisão unilateral do contrato e a fixação 
de prazo para a devolução do imóvel. Precedentes deste tribunal. 

- Apelação provida.

Apelação Cível nº 592.260-CE

(Processo nº 2007.81.00.015515-0)

Relator: Desembargador Federal Roberto Machado

(Julgado em 25 de maio de 2017, por unanimidade)
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CIVIL. PROCESSUAL CIVIL
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. MANEJO DE AÇÃO MONITÓ-
RIA PELA CREDORA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. 
ANULAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MULTA PREVISTA NO ART. 538 
DO CPC/1973. REVOGAÇÃO

EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO 
BANCÁRIO. MANEJO DE AÇÃO MONITÓRIA PELA CREDORA. 
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. ANULAÇÃO. INO-
CORRÊNCIA. MULTA PREVISTA NO ART. 538 DO CPC/1973. 
REVOGAÇÃO.

- Apelação contra sentença que julgou improcedente ação de rito 
ordinário que tem por objeto a declaração da nulidade de alienação 
fiduciária de bem imóvel em garantia de Cédula de Crédito Bancário.

- Alegação da autora/devedora de que a credora, ao optar por 
constituir título judicial através de ação monitória para cobrança 
da dívida, onde não consta a figura da alienação garantidora, não 
lhe oportunizou, como previsto no art. 26, da Lei 9.514/1997, e no 
contrato, o prazo de 15 dias para a purgação da mora, anulando a 
alienação do bem imóvel.

- Previsão contratual no sentido de que, por mera liberalidade, poderia 
a credora não executar, de imediato, a garantia.

- A renúncia presumida somente ocorre, ante a omissão da Lei 
9.514/1997, como previsto no art. 1.436, § 1º, do CC, quando con-
sentir o credor na venda particular do penhor sem reserva de preço, 
quando restituir a sua posse ao devedor ou quando anuir à sua subs-
tituição por outra garantia, hipóteses não configuradas na espécie.

- Como consignado na sentença, para o devedor ver consolidada 
a propriedade no seu nome, deve adimplir a obrigação contratual, 
quitando a dívida, nos termos do art. 25 da Lei 9.514/1997.
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- A invocação do direito assegurado pelo art. 26, da citada lei, de 
purgar a mora no prazo de 15 dias, somente terá cabimento quando 
da execução da garantia.

- A utilização dos recursos previstos em lei não se caracteriza como 
litigância de má-fé, hipótese em que deverão ser demonstrados o 
dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo e 
o prejuízo que a parte contrária houver suportado em decorrência 
do ato doloso - STJ, REsp 1.204.918/RS.

- Apelação parcialmente provida, apenas para se afastar a multa 
prevista no art. 538, do CPC/73, imposta à recorrente.

Processo nº 0801435-72.2013.4.05.8300 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Élio Siqueira Filho

(Julgado em 28 de abril de 2017, por unanimidade)
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CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVL
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA 
POR MUNICÍPIO EM FACE DA ECT. COBRANÇA DE CRÉDITOS 
TRIBUTÁRIOS (ISS). ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DELEGAÇÃO AO JUÍZO 
ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE

EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVL. CONFLITO 
DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA POR MUNICÍ-
PIO EM FACE DA ECT. COBRANÇA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 
(ISS). ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA 
DA JUSTIÇA FEDERAL. DELEGAÇÃO AO JUÍZO ESTADUAL. IM-
POSSIBILIDADE.

- Conflito de competência figurando como suscitante o Juízo de Di-
reito da Vara Única da Comarca de Belém/PB e suscitado o Juízo 
Federal da 12ª Vara/PB (Guarabira).

- O Município de Belém/PB ajuizou execução fiscal contra a ECT, 
empresa pública federal, na Seção Judiciária da Paraíba. O Juízo 
da 12ª Vara daquela Seção Judiciária declinou da competência ao 
argumento de que se aplicaria ao caso a orientação do REsp nº 
1.146.194/SC, no sentido de que “a execução fiscal proposta pela 
União e suas autarquias deve ser ajuizada perante o Juiz de Direito 
da comarca do domicílio do devedor, quando esta não for sede de 
vara da justiça federal”, não se aplicando, nesses casos, a vedação 
da Súmula 33 do STJ, razão pela qual seria possível declinar de 
ofício da competência.

- Remetidos os autos ao Juízo suscitado, o Juiz de Direito da Co-
marca de Belém/PB declinou da competência por entender que as 
execuções fiscais intentadas por município em desfavor de empresa 
pública não se inserem dentre as hipóteses de delegação de com-
petência da Justiça Federal.
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- Caso em que o feito executivo não foi proposto pela União ou por 
qualquer de suas autarquias, mas por município em face da ECT, com 
vistas à execução de crédito de ISS, não se inserindo na hipótese 
de delegação de competência federal de que tratou o art. 15, I, da 
Lei nº 5.010/66, em vigor à época do ajuizamento da demanda, e 
posteriormente revogado pela Lei nº 13.043, de 2014. Precedente: 
EDcl no CC 39.937/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, 
julgado em 25/08/2004, DJ 27/09/2004, p. 178. 

- Sendo demandada empresa pública federal, incide ao caso a regra 
do art. 109, I, da Constituição Federal.

- Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, da 
12ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba.

Conflito de Competência nº 3.327-PB

(Processo nº 0002022-93.2016.4.05.0000)

Relator: Desembargador Federal Cid Marconi

(Julgado em 5 de abril de 2017, por unanimidade)
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CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO QUE RESPONDE A AÇÕES 
PENAIS EM CURSO DE RECICLAGEM DE VIGILANTES. POS-
SIBILIDADE

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PARTICIPA-
ÇÃO DE CANDIDATO QUE RESPONDE A AÇÕES PENAIS EM 
CURSO DE RECICLAGEM DE VIGILANTES. POSSIBILIDADE.

- Hipótese em que se discute se o impetrante faz jus a que lhe 
seja autorizada, pela Polícia Federal, a participação em curso de 
reciclagem de formação de vigilantes, o que lhe foi obstado por se 
encontrar respondendo a ação penal.

- Preliminar de impropriedade da via eleita afastada, dado que o 
exame da legalidade do ato contra o qual se insurge o impetrante é 
matéria que se confunde com o próprio mérito do writ.

- Em face do princípio constitucional da presunção da inocência, só 
é possível vetar o exercício da profissão de vigilante armado àqueles 
definitivamente condenados em processo penal. 

- Apelação e remessa oficial improvidas.

Apelação/Reexame Necessário nº 32.002-PB

(Processo nº 0002539-44.2013.4.05.8200)

Relator: Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima

(Julgado em 25 de abril de 2017, por unanimidade)
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CONSTITUCIONAL E CIVIL
MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM DE REGISTRO DE MAN-
DADO TRANSLATÍCIO DE PROPRIEDADE IMÓVEL DECORREN-
TE DE DESAPROPRIAÇÃO. EXIGÊNCIA DO ART. 225, § 3º, DA LEI 
6.015/73. NÃO APLICAÇÃO À ESPÉCIE. ISENÇÃO DE TAXAS E 
EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS EM FAVOR DA UNIÃO. ARTS. 1º 
A 3º DO DECRETO-LEI 1.537/77. NÃO RECEPÇÃO PELA CONS-
TITUIÇÃO DE 1988. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO 
DISPOSTO NO ART. 97 DA CARTA MAGNA. NORMA ANTERIOR 
À ATUAL CONSTITUIÇÃO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA

EMENTA: CONSTITUCIONAL E CIVIL. MANDADO DE SEGURAN-
ÇA. ORDEM DE REGISTRO DE MANDADO TRANSLATÍCIO DE 
PROPRIEDADE IMÓVEL DECORRENTE DE DESAPROPRIAÇÃO. 
EXIGÊNCIA DO ART. 225, § 3º, DA LEI 6.015/73. NÃO APLICAÇÃO 
À ESPÉCIE. ISENÇÃO DE TAXAS E EMOLUMENTOS CARTO-
RÁRIOS EM FAVOR DA UNIÃO. ARTS. 1º A 3º DO DECRETO-LEI 
1.537/77. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. DES-
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 97 DA 
CARTA MAGNA. NORMA ANTERIOR À ATUAL CONSTITUIÇÃO. 
CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

- A exigência de apresentação do documento a que se refere o art. 
225, § 3º, da Lei 6.015/73 (memorial com georreferenciamento cer-
tificado pelo INCRA) não é aplicável à hipótese, seja porque o pre-
ceito legal se refere aos tabeliães e escrivães quanto à lavratura de 
escritos públicos, não se reportando ao oficial do registro imobiliário, 
seja porque, no que concerne aos atos judiciais, tal requisito decorre 
de deliberação do juiz nos autos do processo quando houver dúvida 
sobre a localização e extensão do imóvel, o que não é a hipótese.

- A controvérsia cinge-se em saber se os arts. 1º a 3º do Decreto-Lei 
1.537/77, que isentam a União do pagamento de custas e emolu-
mentos cartorários, foram recepcionados pela Constituição Federal 
de 1988. No caso concreto, busca-se identificar se a União estaria 
isenta do pagamento das custas necessárias à incorporação, ao seu 
patrimônio, de imóvel situado no município de Russas-CE.
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- A competência legislativa para fixação do valor dos emolumentos 
cobrados pelos cartórios é, em regra, dos Estados-membros, to-
cando à União o estabelecimento, nos termos do art. 236, § 2º, da 
Constituição, de normas gerais (lei nacional), as quais consistem em 
diretrizes para o legislador estadual.

- A instituição de isenção em favor de ente político determinado (no 
caso, a União) e suas autarquias, pelo Decreto-Lei 1.537/77, confi-
gura lídima lei especial (lei federal) e, portanto, encontra-se fora da 
competência legislativa constante do art. 236, § 2º, da Lei Básica.

- Conquanto ainda esteja pendente de julgamento o RE 660.968/RS 
(com repercussão geral reconhecida), os precedentes mais recentes 
do Supremo Tribunal Federal apontam para a direção de que não 
se exige a observância da cláusula de reserva de plenário na decla-
ração de incompatibilidade entre textos normativos editados sob a 
égide de constituições anteriores e a Constituição Federal de 1988.

- Pleito mandamental deferido.

Processo nº 0809091-46.2016.4.05.0000 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Edilson Pereira Nobre Júnior

(Julgado em 30 de abril de 2017, por unanimidade)
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CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
RESPONSABILIDADE CIVIL. DNIT. ACIDENTE EM RODOVIA FE-
DERAL. ANIMAL SOLTO NA ESTRADA. AUSÊNCIA DE SINALIZA-
ÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. 
VÍTIMA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (MENOR IMPÚBERE) À 
ÉPOCA DO EVENTO DANOSO.  PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 
APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABI-
LIDADE CIVIL. DNIT. ACIDENTE EM RODOVIA FEDERAL. ANIMAL 
SOLTO NA ESTRADA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. NEXO DE 
CAUSALIDADE. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VÍTIMA ABSOLU-
TAMENTE INCAPAZ (MENOR IMPÚBERE) À ÉPOCA DO EVENTO 
DANOSO.  PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. APELAÇÕES PAR-
CIALMENTE PROVIDAS.

- Insurgência contra sentença que julgou parcialmente procedente 
a pretensão deduzida na peça exordial, para condenar  o DNIT ao 
pagamento de danos estéticos e danos morais nos valores de R$ 
10.000,00 (dez mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), respectiva-
mente, em virtude de acidente sofrido pela autora em rodovia federal.

- A presente ação foi ajuizada visando a reparação de danos morais 
e estéticos em virtude de acidente ocorrido em 10 de dezembro de 
2009, na rodovia federal BR 428, neste Estado, provocado pela 
presença de animais sobre a pista de rolamento, o que acarretou 
lesões corporais no braço esquerdo da autora.

- Nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, prescreve em 5 
(cinco) anos qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública. No 
caso dos autos, o acidente ocorreu em 10.12.2009, época em que 
a autora era absolutamente incapaz, por ser menor impúbere, e o 
ajuizamento da ação indenizatória se deu em 04.12.2014, ou seja, 
em prazo inferior ao quinquênio contado da data do evento danoso, 
não estando consumada a prescrição. 
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- A União não possui legitimidade passiva ad causam na presente 
demanda, visto que a responsabilidade desse ente federal, pelas 
ações judiciais movidas contra o DNER, somente persistiu enquanto 
esteve em curso o processo de inventariança daquela autarquia, nos 
moldes do art. 4º, I, do Decreto nº 4.128/2002.

- O DNIT, ao suceder o DNER em todos os direitos e obrigações, 
foi criado sob o regime autárquico, o qual lhe atribui autonomia 
administrativa e financeira e personalidade jurídica de direito públi-
co, conferindo-lhe legitimidade para a prática de atos processuais, 
através dos seus procuradores, sendo, portanto, sujeito de direitos 
e obrigações. Para tanto, foi criada a Procuradoria Federal Espe-
cializada, órgão com poderes para exercer a representação judicial 
e extrajudicial do DNIT.

- É subjetiva a Responsabilidade Civil do Estado nos casos em que 
o ato apontado como causador do dano consiste em omissão do 
serviço público. O Estado só pode ser responsabilizado quando não 
atuou quando deveria atuar ou atuou não atendendo aos padrões 
legais exigíveis (TRF - 5ª Região. AR nº 08039311120144050000 
SE, Rel. Des. Fed. Walter Nunes da Silva Júnior (Convocado), Pleno, 
22 de abril de 2016).

- Cabe ao DNIT estabelecer padrões, normas e especificações 
técnicas para os programas de segurança operacional, sinalização, 
manutenção ou conservação, restauração ou reposição de vias, 
terminais e instalações, pelo que a sua omissão abre caminho à 
responsabilização civil pelos danos causados a terceiros, nos termos 
do art. 82, inciso I e IV, e § 3º da Lei nº 10.233/01.

- Comprovada a omissão do DNIT ao deixar de realizar a sinaliza-
ção adequada da rodovia federal, já que existia no trecho presença 
de animais soltos na pista de rolamento, sendo devida, portanto, 
indenização por danos morais, que devem ser fixados no valor de 
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R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e danos estéticos no valor de R$ 
10.000,00 (dez mil reais).

- É possível a dedução dos valores recebidos a título de seguro 
obrigatório DPVAT, nos termos do que dispõe a Súmula 246, do e. 
Superior Tribunal de Justiça: “O valor do seguro obrigatório deve ser 
deduzido da indenização judicialmente fixada”.

- Manutenção dos honorários de sucumbência em 10% sobre o valor 
da condenação.

- Apelação do particular parcialmente provida para majorar o quantum 
indenizatório. Apelação do DNIT parcialmente provida para determi-
nar a dedução dos valores recebidos a titulo de seguro DPVAT do 
quantum indenizatório fixado judicialmente.

Processo nº 0800213-23.2014.4.05.8304 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Carlos Rebêlo Júnior

(Julgado em 5 de abril de 2017, por unanimidade)



55

Boletim de Jurisprudência nº 7/2017

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
PENSIONISTA. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO (GDPST). 
PARIDADE. LIMITAÇÃO. EFETIVA REALIZAÇÃO DAS AVALIA-
ÇÕES. EXTENSÃO DA PARCELA INSTITUCIONAL NA MESMA 
PONTUAÇÃO CONFERIDA AOS ATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 
PRECEDENTES. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA. 
GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO (GDPST). PARIDADE. LIMITA-
ÇÃO. EFETIVA REALIZAÇÃO DAS AVALIAÇÕES. EXTENSÃO DA 
PARCELA INSTITUCIONAL NA MESMA PONTUAÇÃO CONFERIDA 
AOS ATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. APELAÇÃO 
PARCIALMENTE PROVIDA.

- Apelação em face de sentença que julgou procedente a ação para 
reconhecer o direito à Gratificação de Desempenho da Carreira da 
Previdência, da Saúde e do Trabalho - GDPST na mesma pontuação 
conferida aos servidores ativos, isto é, 80 (oitenta) pontos, determi-
nando que, a partir de 19/11/2010, data da realização do primeiro 
ciclo de avaliações, o tratamento isonômico ficará restrito à parcela 
relativa ao desempenho institucional.

- Consoante a jurisprudência sedimentada no seio do col. STF, as 
gratificações de desempenho devem ser estendidas aos inativos 
e pensionistas no mesmo percentual pago aos ativos, enquanto 
não houver a efetiva avaliação do servidor, momento a partir do 
qual tal vantagem perde sua natureza geral e adquire caráter pro 
labore faciendo (RE 631.389/CE, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe 
03/06/2014).

- Com a implementação do primeiro ciclo de avaliação de desem-
penho e processamento dos resultados, cessa o caráter genérico 
da GDPST, que passou, a partir dessa data, a ter caráter pro labore 
faciendo, não havendo mais que se falar, portanto, em paridade após 
referida avaliação, tampouco em extensão da parcela institucional 
aos aposentados no mesmo patamar conferido aos ativos.
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- O fato de a parcela relacionada ao desempenho institucional ter 
alcançado o percentual máximo não transmuda a GDPST novamente 
em vantagem genérica, porquanto a avaliação deve ser analisada em 
sua totalidade, e não separadamente. Embora a parcela institucional 
seja paga de forma uniforme para todos os ativos, não há que se 
olvidar que cada um destes contribuiu para a formação da avaliação 
global, o que não foi feito pelos inativos.

- Reforma parcial da sentença para excluir da condenação a deter-
minação de pagamento isonômico da GDPST, no que diz respeito à 
parcela institucional, após a realização do primeiro ciclo de avaliação 
dos servidores ativos.

- Apelação parcialmente provida.

Processo nº 0800348-22.2015.4.05.8103 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Rubens de Mendonça Canuto Neto

(Julgado em 28 de abril de 2017, por unanimidade)
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CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
ARTIGO 37, XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPATIBILI-
DADE DE HORÁRIOS. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. PROFES-
SOR E MÉDICO. JORNADA SEMANAL DE 80 (OITENTA HORAS). 
IMPOSSIBILIDADE

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ARTIGO 37, 
XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPATIBILIDADE DE HO-
RÁRIOS. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. PROFESSOR E MÉDICO. 
JORNADA SEMANAL DE 80 (OITENTA HORAS). IMPOSSIBILIDA-
DE.

- Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão 
que, em sede de mandado de segurança (processo nº 0804599-
65.2015.4.05.8400), indeferiu pedido de liminar em que pleiteia que a 
parte agravada se abstenha de exigir, para a sua posse no cargo de 
Professor do Magistério Superior da Escola Multicampi de Ciências 
Médicas do Rio Grande do Norte, a limitação de horas prevista no 
Parecer nº GQ-145/2008 da AGU.

- Em suas razões recursais aduz que a carga horária do cargo a ser 
assumido (professor do magistério superior, com área de atuação em 
Ortopedia e Traumatologia / Atenção à Saúde Individual e Coletiva / 
Habilidades Clínicas / Semiologia e Prática Médica) é de 20 (vinte) 
horas semanais, jornada essa perfeitamente compatível com o outro 
vínculo funcional que possui, esse com o Estado do Rio Grande do 
Norte (médico ortopedista), no qual cumpre uma carga horária de 
60 (sessenta) horas semanais, em média, conforme escala emitida 
pela Secretaria da Saúde Pública - SESAP.

- Conforme entendimento desta Segunda Turma Julgadora a limita-
ção da carga horária semanal se encontra em perfeita consonância 
com o princípio da razoabilidade, não se podendo considerar que são 
harmônicas jornadas de trabalho, levando-se em conta, apenas, a 
ausência de choque entre elas. Ressalvado entendimento do relator.
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- Tem-se por razoável a limitação da carga horária semanal pela 
Administração, ao argumento de que o ser humano necessita de um 
intervalo de descanso suficiente para repouso, alimentação e locomo-
ção, sob pena de causar danos ao próprio trabalhador e ao serviço 
por ele desempenhado. Precedentes: PJE: 08002092020134058401, 
APELREEX/RN, RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO 
ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, Segunda Turma, JULGAMENTO: 
27/01/2015.; MS 22.002/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MAR-
QUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2015, DJe 17/12/2015.

- No caso dos autos, o autor ao acumular um cargo de professor do 
magistério superior, com área de atuação em Ortopedia e Trauma-
tologia/Atenção à Saúde Individual e Coletiva/Habilidades Clínicas/
Semiologia e Prática Médica na Escola Multicampi de Ciências 
Médicas do Rio Grande do Norte, com carga horária de 20 horas 
semanais, conforme documento de ID nº 4058400.846810 e um de 
médico ortopedista no Hospital Regional de Seridó (60 horas sema-
nais), excederia o limite de 60h semanais, somando, na verdade, 
80 (oitenta horas por semana), o que não parece apropriado ao 
adequado exercício de atividade laboral.

- Desta forma, se verifica atuação devida da Administração ao de-
terminar a regularização quanto à carga total exercida pelo servidor.

- Agravo de instrumento improvido.

Processo nº 0803698-77.2015.4.05.0000 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Leonardo Carvalho

(Julgado em 29 de maio de 2017, por unanimidade)
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PENAL E PROCESSUAL PENAL
APELAÇÕES CRIMINAIS INTERPOSTAS PELO MINISTÉRIO 
PÚBLICO FEDERAL E PELOS RÉUS, ATACANDO SENTENÇA 
CONDENATÓRIA CALCADA NA PRÁTICA CONTINUADA DOS 
CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE PESSOAS E DE 
REDUÇÃO À CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMI-
NAIS INTERPOSTAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E 
PELOS RÉUS, ATACANDO SENTENÇA CONDENATÓRIA CAL-
CADA NA PRÁTICA CONTINUADA DOS CRIMES DE TRÁFICO 
INTERNACIONAL DE PESSOAS E DE REDUÇÃO À CONDIÇÃO 
ANÁLOGA À DE ESCRAVO.

- Rejeição das preliminares de nulidade, à míngua da comprovação 
de prejuízo para a defesa e por não haverem sido agitadas no mo-
mento oportuno, já que não constaram da ata de audiência, nem das 
alegações finais dos acusados. Ademais, o princípio da identidade 
física do juiz não é absoluto, comportando temperamentos, como, 
no caso, o de o magistrado da instrução ter sido promovido para 
ser titular em Vara Federal diversa. Precedente: ACR 13.121, Des. 
Paulo Roberto de Oliveira Lima, julgada em 9 de agosto de 2016).

- Por outro lado, inexiste espaço para se arguir a inconstitucionalida-
de da norma que abriga o ilícito de tráfico internacional de pessoas, 
hoje previsto no artigo 149-A, deste mesmo diploma legal, desde o 
advento da Lei 13.344/2016, que revogou o artigo 231 do Código 
Penal. Trata-se de diploma normativo por demais recente, animado 
pelos atuais ventos que sopram sobre a matéria em diversos países, 
e, por conseguinte, não há notícia de que sua constitucionalidade 
tenha sido abalada em qualquer tribunal pátrio.

- Entrementes, como os fatos perquiridos remontam aos anos de 
2007 e 2008, as condutas devem ser visualizadas sob o prisma da 
legislação então vigente, que, consoante bem registrou a sentença 



61

Boletim de Jurisprudência nº 7/2017

esgrimida, era o artigo 231, do Código Penal, com a redação que 
lhe conferia a Lei 11.106/2005, que, inclusive, cominava pena inicial 
mais branda do que a atual (três anos de reclusão).

- Quanto ao mérito, tudo corroborou a tese da acusação, restando 
confirmada a responsabilidade dos réus pela prática continuada dos 
crimes de tráfico internacional de pessoas e de redução à condição 
análoga à de escravo.

- Cabia à ré Cristiane Ferreira da Silva Tinoco intermediar a seleção 
e o encaminhamento das brasileiras, do Estado do Rio Grande do 
Norte para Girona, na Espanha, sob a falsa promessa de que iriam 
ganhar, no mínimo, oitocentos euros por noite. 

- Uma vez em território espanhol, as vítimas eram recepcionadas 
pelo dono das boates El Éden e Eclipse, Jose Moreno Gomez, e 
pelo seu braço direito, Ceferino Valero Gonzalez, conhecido como 
Fino, sendo, assim que chegavam a estas casas de tolerância, 
repassada a má notícia de que teriam uma dívida com o grupo de, 
aproximadamente, dois mil e quinhentos euros, referente às passa-
gens aéreas, bem como o aviso de que seriam responsáveis pelas 
próprias despesas com a manutenção básica, e, além disso, por 
tudo o que fosse utilizado durante os encontros sexuais, desde os 
preservativos até a lavagem dos lençóis.

- Ceferino Valero Gonzalez, assistente pessoal de Jose Moreno Go-
mez, além de ser o responsável pela logística de receber as mulheres 
recém chegadas, era quem fazia o serviço pesado de ameaçá-las 
de morte, caso fugissem ou não conseguissem pagar suas dívidas, 
arcando, outrossim, com a tarefa de reter seus passaportes, proceder 
às cobranças diárias e fazer a contabilidade do negócio.

- Este relato foi confirmado, quase em uníssono, pelas seis vítimas 
ouvidas em Juízo na condição de testemunhas (Ana Luíza Santos 
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Lucio, Kátia Medeiros Rocha, Ângela Maria de Andrade, Amanda de 
Melo Campos, Maise França Correia Costa e Silvanir de Meiros da 
Rocha, mídia acostada à fl. 704).

- Por outro lado, a defesa não logrou trazer aos autos qualquer prova 
a elidir a certeza quanto à autoria e materialidade delitivas.

- Decerto, a circunstância de a vítima já se prostituir ou não no terri-
tório nacional não se reveste de qualquer importância, uma vez que 
não pode ser coagida a continuar no meretrício no exterior. Igual-
mente desimportante, outrossim, é que a vítima tenha consciência 
de que será entregue à prostituição fora do Brasil, já que o crime se 
consuma independentemente do seu consentimento.

- Nessa esteira, a jurisprudência é remansosa no sentido de que o 
consentimento da vítima não exclui a responsabilidade do traficante 
ou do explorador, pois que ainda que tenham consciência de que 
exercerão a prostituição, não têm ideia das condições em que a 
exercerão e, menos ainda, da dívida que em geral contraem antes de 
chegar ao destino (Processo 00007549820084025001, Des. Liliane 
Roriz, julgada em 02 de agosto de 2011).

- Quanto aos seis crimes de redução à condição análoga à de escra-
vo, da mesma forma, restou estreme de dúvidas que as condições, 
em que foram colocadas as vítimas, eram as piores possíveis, por-
quanto se viam impedidas de se desvencilhar da situação degradante 
em que estavam postas.

- Por outro lado, quanto à apelação do Ministério Público Federal, 
revela-se não ser digna de sucesso. 

- Nesse ponto, andou bem, mais uma vez, a sentença, ao absolver 
o réu José Manuel Caeiro Otero, à míngua de provas de que tenha 
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colaborado, efetivamente, para os delitos ora descortinados, nada 
desautorizando o juízo de que era um mero empregado das boates. 
E, quanto ao crime de quadrilha ou bando, a redação do artigo 288, 
do Código Penal, anterior ao advento da Lei 12.850/2013, realmen-
te, exigia, para a consumação deste ilícito, a prática de crimes (no 
plural) por, pelo menos, quatro agentes. Consequentemente, como 
são apenas três os ora apenados, não há como condená-los por 
este crime.

- Por último, no que diz respeito à dosimetria das penas, também não 
há o que ser alterado, visto que as sanções foram cominadas em 
estrita consonância com as regras do sistema trifásico, chegando, 
por fim, a cominações necessárias e suficientes para a reprovação 
e prevenção do crime (art. 59 do Código Penal). 

- Neste ponto, aliás, vale ressaltar que as penas hoje aplicadas ao 
tráfico internacional de pessoas, com o novo regramento legal supra-
mencionado, são ainda mais severas do que as da época em que os 
ilícitos foram perpetrados, na medida em que a pena mínima atual-
mente prevista é de quatro anos (superior, inclusive, às penas-base 
aplicadas aos réus Ceferino Valero Gonzales e Cristiane Ferreira da 
Silva Tinoco, que foi de três anos e seis meses). Todavia, consoante 
é cediço, não podem retroagir para alcançar os fatos pretéritos.

- Sentença confirmada em todos os seus aspectos, mantendo-se 
incólumas as seguintes reprimendas: a) Jose Moreno Gomez; pena 
total de treze anos e seis meses de reclusão; b) Ceferino Valero 
Gonzalez: onze anos, sete meses e quinze dias de reclusão; e, 
enfim, c) Cristiane Ferreira da Silva Tinoco: onze anos, sete meses 
e quinze dias de reclusão.

- Por último, cumpre registrar que ainda persiste a notícia nos autos 
de que os réus estão soltos e residem na Espanha, razão por que 
as comunicações processuais estão sendo feitas através de carta 
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rogatória e mediante cooperação jurídica internacional, devendo, 
pois, provavelmente, assim continuar o Juízo da execução.

- Apelações improvidas.

Apelação Criminal nº 12.529-RN

(Processo nº 0007205-75.2010.4.05.8400)

Relator: Desembargador Federal Vladimir Souza Carvalho

(Julgado em 25 de abril de 2017, por unanimidade)
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PENAL E PROCESSUAL PENAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME AMBIENTAL - ARTIGO 
40 DA LEI Nº 9.605/98. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. MANUTENÇÃO 
DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO IMPROVIDO

EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTI-
DO ESTRITO. CRIME AMBIENTAL - ARTIGO 40 DA LEI Nº 9.605/98. 
REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECOR-
RIDA. RECURSO IMPROVIDO.

- Hipótese de Recurso em Sentido Estrito manejado pelo Ministério 
Público Federal contra decisão monocrática, que rejeitou a denúncia, 
nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, por en-
tender não existir justa causa para o prosseguimento da ação penal 
pela prática do crime previsto no artigo 40, caput, da Lei nº 9.605/98.

- Consoante a denúncia, o acusado teria incorrido nas penas do 
artigo 40 da Lei nº 9.605/98, por supostamente ter causado dano 
ambiental por conduzir veículo, em 08/12/2013, na área de proteção 
ambiental (APA) da Barra do Rio Mamanguape, em Rio Tinto/PB.

- O artigo 40, caput, da Lei nº 9.605/98 dispõe como infração penal 
causar dano direto ou indireto às Unidades de Conservação e às 
áreas de que trata o artigo 27 do Decreto nº 99.724/1990, indepen-
dentemente de sua localização.

- Em relação à conclusão de ausência de justa causa para o pros-
seguimento da persecução penal, a sentença recorrida trouxe os 
seguintes fundamentos:

4.1- da análise da documentação acostada aos autos, através do IPL 
nº 0262/2014, observa-se que o denunciado passou uma única vez 
pelo local indicado como de preservação permanente, no Município 
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de Rio Tinto/PB, não podendo ser a ele atribuído o dano ambiental 
oriundo da contínua passagem de veículos e de outros utilitários.

4.2. tratando-se uma única passagem por área de preservação 
permanente, entende-se que o ilícito praticado já foi suficientemen-
te sancionado na esfera administrativa, com a aplicação da multa 
respectiva, devendo a extensão da Barra do Rio Mamanguape, no 
Município de Rio Tinto/PB, ser continuamente monitorada pelos 
órgãos competentes, que devem atuar, principalmente, de forma 
preventiva, visando garantir seu natural desenvolvimento.(...)”.

- O artigo 40 da Lei nº 9.605/98 tipifica a conduta de causar dano, 
efetivamente, a uma unidade de conservação, tratando-se, portanto, 
de crime material, que necessita de um resultado perceptível.

- Caso concreto em que o acusado passou uma única vez pela área 
em questão conforme se depreende do Auto de Infração (fl.14 do IPL 
em apenso) e do Relatório de Fiscalização - Parte I (fl.16 do IPL). O 
Laudo de Perícia Criminal Federal (fls. 50/56) concluiu: “a contínua 
passagem de veículos automotores no local provoca modificação 
da paisagem, ou seja, há alteração física do relevo e destruição da 
vegetação, com impacto negativo e alteração na configuração ori-
ginal do terreno com impedimento (ou dificuldade) na regeneração 
da vegetação”  - fls. 54/55.

- Acolhem-se os fundamentos e conclusões da decisão recorrida. Na 
oportunidade da aplicação da pena de multa (sanção administrativa), 
foi ponderado que a infração não trouxe consequências negativas 
para a saúde pública e para o meio ambiente; que não houve com-
prometimento da biota, recursos naturais, da qualidade ambiental 
ou estabilidade do ecossistema; que não houve dano em zonas de 
grande valor para a conservação ou de grau de proteção elevado de 
Unidade de Conservação (Relatório de Fiscalização - fl.20).
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- Comprovada de ausência de contínua passagem pela área em 
questão (apenas uma vez), sendo certo que a conduta não foi capaz 
de gerar o dano ambiental apontado.

- Ocorrência de sanção administrativa (multa) e mínima lesividade 
da conduta - obediência aos princípios da intervenção mínima e da 
subsidiariedade.

- Em recente julgado, a egrégia Primeira Turma deste Tribunal 
posicionou-se: “Ademais, sobre o Delito do artigo 40 da Lei nº 
9.605/1998 considera-se que “É pressuposto para a configuração 
do delito ambiental em comento a ocorrência de dano direto ou 
indireto à Unidade de Conservação e às áreas particulares locali-
zadas nos seus limites territoriais que tenham sido incorporadas ao 
domínio público, através de desapropriação.” (AC nº 9.172, Relator 
Desembargador Federal Luiz Alberto Gurgel de Faria, 3ª Turma do 
TRF-5ª Região, DJe de 24.07.2013, p. 101). Esta premissa vale, 
igualmente, para a Infração do artigo 48 da mesma Lei. (...) A Con-
duta em cogitação amoldar-se-ia a eventual Infração de Trânsito 
e ausente caracterização técnica, alusiva a Dano(s) ambiental(is) 
específico(s) causado(s) por transitar com veículo automotor sobre 
área(s) de duna e de vegetação de restinga, situada(s) em Unidade 
de Conservação Ambiental, a implicar a carência de Justa Causa à 
Persecução Criminal, cuja propositura pressupõe, minimamente, a 
Tipicidade. - Desprovimento do Recurso em Sentido Estrito. (TRF-5ª 
REGIÃO - RSE 2.324/PB, DESEMBARGADOR FEDERAL ALEXAN-
DRE COSTA DE LUNA FREIRE, Primeira Turma, JULGAMENTO: 
16/02/2017, PUBLICAÇÃO: DJe 27/03/2017 - Página 20).

- Manutenção da decisão recorrida. 

- Recurso em Sentido Estrito improvido.
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Recurso em Sentido Estrito nº 2.366-PB

(Processo nº 0000617-94.2015.4.05.8200)

Relator: Desembargador Federal Rogério de Menezes Fialho Moreira

(Julgado em 27 de abril de 2017, por unanimidade)
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PENAL E PROCESSUAL PENAL
REVISÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊN-
CIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. HABEAS CORPUS DE OFÍ-
CIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. 
PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA 
PUNIBILIDADE. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE 
INTERESSE PROCESSUAL.

- Revisão criminal ajuizada por E.B.S., objetivando desconstituir 
sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Federal da Paraíba que, 
nos autos da Ação Penal nº 0007924-17.2006.4.05.8200, entendeu 
que a ora autora participou de esquema de concessões fraudulentas 
de auxílios-doença perante o INSS, condenando-a pela prática de 
condutas tipificadas no art. 171, § 3º, c/c o art. 71, ambos do CP 
(estelionato contra entidade de direito público, em continuidade de-
litiva), com pena privativa de liberdade fixada em 2 anos e 6 meses 
de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direito, além 
do pagamento de 87 dias-multa, cada um no valor de 50% do salário 
mínimo vigente à época dos fatos.

- Consoante o art. 117, I e IV, do CP, a prescrição interrompe-se pelo 
recebimento da denúncia e pela publicação da sentença condena-
tória. Demais disso, após o trânsito em julgado para a acusação, a 
prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada e de acordo 
com os prazos fixados no art. 109 do CP (art. 110 do CP). Aplica-se 
às penas restritivas de direitos e à pena de multa os mesmos prazos 
prescricionais da privativa de liberdade (arts. 109, parágrafo único, 
e 114, II, ambos do CP).

- No caso concreto, desconsiderando o aumento pela continuidade 
delitiva – conforme determina a Súmula nº 497 do STF – a sentença 
fixou pena privativa de liberdade de 2 anos de reclusão. Uma vez 
que entre a data do recebimento da denúncia (17/10/2006) e a data 
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de publicação da sentença condenatória (17/05/2011) transcorreu 
lapso temporal superior aos 4 anos previstos no art. 109, V, do CP, 
há de ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do Estado, 
na modalidade retroativa.

- Concessão de habeas corpus, de ofício, para declarar a extinção 
da punibilidade de E.B.S., pela prescrição retroativa (art. 107, IV, do 
CP c/c o art. 654, § 2º, do CPP).

- Revisão criminal extinta, sem resolução de mérito, por perda su-
perveniente do interesse (art. 485, VI, do CPC c/c o art. 3º do CPP).

Processo nº 0807467-59.2016.4.05.0000 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Roberto Machado

(Julgado em 8 de maio de 2017, por unanimidade)
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PENAL
CRIME AMBIENTAL. ART. 55 DA LEI Nº 9.605/98. PRESCRIÇÃO. 
USURPAÇÃO DE BENS DA UNIÃO. ART. 2º DA LEI Nº 8.176/91. 
EXTRAÇÃO DE AREIA E ARGILA. AUSÊNCIA DA COMPRO-
VAÇÃO DO DOLO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. APELAÇÃO 
DESPROVIDA

EMENTA: PENAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 55 DA LEI Nº 9.605/98. 
PRESCRIÇÃO. USURPAÇÃO DE BENS DA UNIÃO. ART. 2º DA 
LEI Nº 8.176/91. EXTRAÇÃO DE AREIA E ARGILA. AUSÊNCIA DA 
COMPROVAÇÃO DO DOLO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. APE-
LAÇÃO DESPROVIDA.

- Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Federal contra 
sentença que julgou improcedente a pretenção punitiva estatal, para 
absolver os réus pelos crimes previstos no art. 55 da Lei nº 9.605/98 
(crime ambiental) e art. 2º da Lei nº 8.176/91 (crime usurpação de 
bem da União).

- Segundo a denúncia, os réus foram flagrados extraindo clandestina-
mente minérios (argila e areia), sem a devida autorização, permissão, 
concessão ou licença legal dos órgãos competentes.

- O art. 119 do Código Penal estabelece que o delito prescreve em 
4 (quatro) anos, se o máximo da respectiva pena é igual a um ano 
ou, sendo superior, não excede a dois anos.

- Reconhecimento da prescrição em relação ao crime previsto no art. 
55 da Lei nº 9.605/98, haja vista que sua pena é de detenção de 6 
(seis) meses a 1 (um) ano e multa, tendo sido a denúncia recebida 
em 8 de agosto de 2012 e não se verificando nenhuma outra causa 
interruptiva da prescrição, de se reconhecer que ocorreu a prescrição 
quanto ao crime em questão.

- Quanto ao crime tipificado no art. 2º da Lei nº 8.176/91, não se 
demonstrou nos autos a existência de dolo dos réus.
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- Impõe-se a manutenção do entendimento da sentença recorrida, no 
sentido de que houve, de fato, a extração ilegal de recursos minerais 
pelos réus. Todavia, há fundada dúvida acerca da constatação do 
elemento subjetivo do tipo em comento, uma vez que a menção ao 
fato de que os réus requereram o licenciamento para a exploração 
de minério na região, não autoriza, por si só, a inferência de que 
havia consciência de que a extração mineral irregular constituiria 
crime contra o patrimônio da União.

- A prova testemunhal corroborou para o apontamento de uma 
exploração de antiga precedência, de forma a ser difícil precisar o 
quantitativo de minério efetivamente extraído pelos réus na região, 
em face da inexpressividade da Perícia Criminal Federal realizada, 
que avaliou a totalidade do desgaste ambiental e não somente o 
impacto supostamente causado pelos réus.

- O conjunto probatório sobrepesa a inexatidão do elemento volitivo 
“dolo”, à medida que averiguada a boa-fé dos acusados, atestada 
pela ainda prova testemunhal.

- Reconhecimento da prescrição, para extinguir a punibilidade em 
relação ao crime previsto no art. 55 da Lei nº 9.605/98. Apelação 
Criminal do MPF improvida.

Apelação Criminal nº 13.980-SE

(Processo nº 0005397-26.2010.4.05.8500)

Relator: Desembargador Federal Carlos Rebêlo Júnior

(Julgado em 6 de abril de 2017, por unanimidade)
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PENAL E PROCESSUAL PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DE VALORES PERTENCEN-
TES À EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. RECONHECIMENTO 
FOTOGRÁFICO DOS RÉUS. PROCEDIMENTO REALIZADO 
NA FASE INQUISITORIAL. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS A 
CORROBORAR O RECONHECIMENTO FEITO EM RELAÇÃO 
A UM DOS RÉUS. ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO DA OUTRA 
CONDENAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONFISSÃO. RÉU 
PRESO. REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE ESTABELECI-
MENTO ADEQUADO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO 
DO ESTADO DE ALAGOAS

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRI-
MINAL. ROUBO DE VALORES PERTENCENTES À EMPRESA 
PÚBLICA FEDERAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DOS 
RÉUS. PROCEDIMENTO REALIZADO NA FASE INQUISITORIAL.  
AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS A CORROBORAR O RECONHE-
CIMENTO FEITO EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. ABSOLVIÇÃO. 
MANUTENÇÃO DA OUTRA CONDENAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE 
PROVAS. CONFISSÃO. RÉU PRESO. REGIME SEMIABERTO. AU-
SÊNCIA DE ESTABELECIMENTO ADEQUADO. COMPETÊNCIA. 
JUÍZO DA EXECUÇÃO DO ESTADO DE ALAGOAS.

- A jurisprudência vem admitindo o reconhecimento fotográfico feito 
diante de autoridade policial como prova apta a integrar o convenci-
mento do julgador, desde que corroborado por outros elementos de 
convicção. Precedentes citados: “TRF5, ACR 13.551/PB, Segunda 
Turma, Des. Fed. Paulo Roberto de Oliveira Lima, DJe 25/11/2016; 
TRF5, ACR 12.845/PB, Terceira Turma, Des. Fed. Carlos Rebêlo 
Júnior, DJe 02/02/2016; e TRF5, ACR 9.692/PE, Primeira Turma, 
Des. Fed. Manoel Erhardt, DJe 15/02/2013”.

- Hipótese em que um dos réus confessou diante da autoridade po-
licial a prática delitiva, afirmando ser ele a pessoa que aparece de 
boné vermelho nas imagens capturadas na câmera de segurança 
existente na agência dos correios de Campo Alegre/AL. Suficiência 
de provas para a manutenção do decreto condenatório quanto ao 
réu confesso.
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- O reconhecimento fotográfico é prova sempre passível de erro e 
sujeita as mais diversas influências, dependendo necessariamente 
da concorrência de outros elementos de convicção, para que possa 
fundamentar um decreto condenatório. No caso, um dos acusados 
não confessou a autoria do crime, de sorte que o reconhecimento 
em questão constitui o único elemento na formação da convicção do 
juízo da condenação. Não cita o magistrado nenhuma outra prova, 
indício ou circunstância que o tenha levado a decidir da forma como 
decidiu, não sendo essa prova – reconhecimento fotográfico – cor-
roborada por nenhuma outra que tenha sido produzida nos autos, 
na fase inquisitória ou sob o crivo do contraditório.

- Insuficiência de provas para fundamentar a condenação de um dos 
réus. Provimento do seu apelo.

- A jurisprudência consolidou a orientação de que a execução das pe-
nas impostas a sentenciados da Justiça Federal, quando recolhidos 
em estabelecimentos prisionais estaduais, é da Justiça Estadual. Tal 
entendimento restou, inclusive, sumulado pelo col. Superior Tribunal 
de Justiça (STJ, Súmula 192).

- Há nos autos notícia de condenação anterior, transitada em julga-
do, contra o réu confesso. Dispõe o parágrafo único do art. 111 da 
Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal) que: “sobrevindo condenação 
no curso da execução, somar-se-á pena ao restante da que está 
sendo cumprida, para determinação do regime”. Apenas o Juízo da 
Execução Penal do Estado de Alagoas reúne as informações ne-
cessárias para, após a unificação das penas, determinar o regime 
de cumprimento da pena e, consequentemente, o estabelecimento 
prisional adequado para o recorrente.

- Apelo provido, em parte, para absolver um dos recorrentes, mantida 
a condenação do réu confesso.
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Apelação Criminal nº 14.814-AL

(Processo nº 0001976-97.2015.4.05.8000)

Relator: Desembargador Federal Rubens de Mendonça Canuto Neto

(Julgado em 25 de abril de 2017, por unanimidade)
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PENAL
CRIME DE ESTELIONATO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. 
TIPICIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFI-
CÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. MÍNIMO 
LEGAL. REPARAÇÃO PECUNIÁRIA. PREVISÃO NORMATIVA. 
APELAÇÃO. DESPROVIMENTO

EMENTA: PENAL. CRIME DE ESTELIONATO QUALIFICADO. CON-
DENAÇÃO. TIPICIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA 
INSIGNIFICÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. 
MÍNIMO LEGAL. REPARAÇÃO PECUNIÁRIA. PREVISÃO NORMA-
TIVA. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. 

- Apelação interposta à Sentença proferida nos autos de Ação Cri-
minal, que condenou os Réus em face da prática do Crime previsto 
no artigo 171, § 3º, do Código Penal, à  Pena de 01 (um) ano e 04 
(quatro) meses de Reclusão, em Regime Aberto, e Multa de 39 (trinta 
e nove) Dias-Multa, e substituiu a Pena Privativa de Liberdade por 
uma Restritiva de Direitos consistente em Prestação de Serviços à 
Comunidade, devido à percepção, indevida, de Seguro-Desemprego.

- A Jurisprudência não respalda a tese da Insignificância como 
excludente da Tipicidade do Estelionato Qualificado, envolvendo 
Seguro-Desemprego, em razão dos valores tutelados, na espécie 
(Habeas Corpus nº 108.674, Relator Ministro Marco Aurélio, 1ª Turma 
do Supremo Tribunal Federal, j. 28.08.2012).

- A Conduta narrada na Denúncia e referida no Julgado tem en-
quadramento legal no Estelionato Qualificado, uma vez cometido 
em detrimento de Entidade Pública, e os elementos probatórios 
constantes dos autos e não infirmados pela Defesa são conclusivos 
quanto à Autoria.

- A Pena-Base foi fixada no Mínimo Legal, na qual todas as Cir-
cunstâncias Judiciais foram consideradas favoráveis (artigo 59 do 
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Código Penal), somente acrescida com a Causa de Aumento de 
1/3 previsto no artigo 171, § 3º, do Código Penal, não se podendo 
cogitar, portanto, em excesso. 

- A Reparação Pecuniária constante da Sentença tem base no arti-
go 387, IV, do Código de Processo Penal e insere-se na Pretensão 
formulada na Denúncia, que foi submetida ao Contraditório, durante 
a Instrução.

- Desprovimento da Apelação.

Apelação Criminal nº 13.508-AL

(Processo nº 0001331-09.2014.4.05.8000)

Relator: Desembargador Federal Alexandre Luna Freire

(Julgado em 27 de abril de 2017, por unanimidade)
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PENAL E PROCESSUAL PENAL
CRIME DE DISPENSA DE LICITAÇÃO FORA DAS PREVISÕES 
LEGAIS. ART. 89 DA LEI Nº 8.666/1993. CRIME DE FRUSTRAÇÃO 
DO CARÁTER COMPETITIVO DE CERTAME LICITATÓRIO. ART. 
90 DA LEI Nº 8.666/1993. CRIME DE DESVIO DE RECURSOS PÚ-
BLICOS. PREFEITO. ART. 1º, I, DO DECRETO-LEI Nº 201/1967. 
DENÚNCIA. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO 
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE DO EXER-
CÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VERBAS 
FEDERAIS SUJEITAS À FISCALIZAÇÃO PELO TRIBUNAL DE 
CONTAS DA UNIÃO. INTERESSE DA UNIÃO. SÚMULA Nº 208/
STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRÁTICA DOS CRI-
MES DOS ARTS. 89 E 90 DA LEI Nº 8.666/1993 COM O FITO DE 
DESVIAR RECURSOS. CRIME-MEIO. ABSORÇÃO PELO CRIME 
FIM (DO ART. 1º, I, DO DECRETO-LEI Nº 201/1967), MAIS GRAVE, 
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICAÇÃO. CRIME DE DESVIO 
DE RECURSOS PÚBLICOS FEDERAIS. CONJUNTO PROBATÓ-
RIO APTO À CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. SOPESAMENTO DAS 
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. 
ADOÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. NÃO PERTINÊNCIA DA 
EXASPERAÇÃO INDICADA NA SENTENÇA. READEQUAÇÃO

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO FORA DAS PREVISÕES LEGAIS. ART. 89 DA LEI 
Nº 8.666/1993. CRIME DE FRUSTRAÇÃO DO CARÁTER COMPE-
TITIVO DE CERTAME LICITATÓRIO. ART. 90 DA LEI Nº 8.666/1993. 
CRIME DE DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS. PREFEITO. ART. 
1º, I, DO DECRETO-LEI Nº 201/1967. DENÚNCIA. ATENDIMEN-
TO AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO 
PENAL. POSSIBILIDADE DO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO 
E DA AMPLA DEFESA. VERBAS FEDERAIS SUJEITAS À FISCA-
LIZAÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INTERESSE 
DA UNIÃO. SÚMULA Nº 208/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 
FEDERAL. PRÁTICA DOS CRIMES DOS ARTS. 89 E 90 DA LEI Nº 
8.666/1993 COM O FITO DE DESVIAR RECURSOS. CRIME-MEIO. 
ABSORÇÃO PELO CRIME FIM (DO ART. 1º, I, DO DECRETO-LEI Nº 
201/1967), MAIS GRAVE, PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICA-
ÇÃO. CRIME DE DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS FEDERAIS. 
CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. 
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SOPESAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 
DO CÓDIGO PENAL. ADOÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. NÃO 
PERTINÊNCIA DA EXASPERAÇÃO INDICADA NA SENTENÇA. 
READEQUAÇÃO.

- Noticia a denúncia que Josivalda Matias de Sousa, quando pre-
feita do Município de Pirpirituba/PB, no período de janeiro de 2006 
a julho de 2007, na execução do Programa de Atenção Básica na-
quela municipalidade, frustrou, em conjunto com os acusados José 
Rodrigues da Silva e Rubens Ribeiro de Oliveira Júnior, que seriam 
responsáveis de fato pelos procedimentos licitatórios, o caráter 
competitivo dos certames realizados, bem como, com a participação 
direta de Antiógenes Santos da Costa, deixou de realizar licitação 
fora das hipóteses previstas em lei para dispensa e inexigibilidade 
e promoveu o desvio de parte dos recursos públicos, favorecendo 
diretamente Alexandre Lopes do Nascimento, acrescentando a peça 
acusatória que as irregularidades nos procedimentos licitatórios, se 
consideradas isoladamente, podem aparentar apenas a ocorrência 
de vícios formais ou de prejuízo mínimo, sem gravidade, contudo, a 
partir de uma análise em conjunto dos certames realizados conclui-
-se em contrário, observando-se que as licitações não passaram 
de meras formalidades, revestindo um processo puramente fictício 
e configurando um inequívoco direcionamento, em infringência aos 
princípios da administração pública e da legislação específica (Leis 
nºs 8.666/1993 e 8.429/1992), depreendendo-se dos certames 
elencados que, apesar de alguns procedimentos contarem com 
mais de um vencedor, as aquisições, em sua totalidade, foram re-
alizadas à pessoa jurídica HOSP-FARMA, vinculada/representada 
por Alexandre Lopes do Nascimento, verificando-se, ainda, restarem 
dúvidas acerca do efetivo fornecimento dos produtos supostamen-
te adquiridos, consoante a fiscalização da Controladoria-Geral da 
União (CGU), onde se assevera que as quantidades e os tipos de 
medicamentos constantes das notas fiscais não conferem com as 
entradas realizadas no almoxarifado da Secretaria Municipal de 
Saúde, assim como existem entradas sem as correspondentes notas 
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fiscais de aquisição, a demonstrar a possibilidade de pagamento 
por medicamentos não recebidos e de aquisições sem nota fiscal.

- Em suas razões de apelo, o órgão acusador aduz não restar con-
figurado o princípio da consunção entre os delitos do art. 89 da Lei 
nº 8.666/1993 e do art. 1º, I, do Decreto-Lei nº 201/1967; não se 
aplicar o constante no art. 386, V, do Código de Processo Penal, 
pugnando assim pela condenação de José Rodrigues da Silva, nas 
sanções do art. 90 da Lei nº 8.666/1993 c/c arts. 29 e 71 do Código 
Penal, e de Antiógenes Santos da Costa, nas sanções do art. 89 da 
Lei nº 8.666/1993 e do art. 1º, I, do Decreto-Lei nº 201/1967, c/c art. 
29 do Código Penal, e de Josivalda Matias de Sousa e Alexandre 
Lopes do Nascimento, nas sanções do art. 89 da Lei nº 8.666/1993; 
e, por fim, restarem equivocadas, na sentença, as valorações das 
circunstâncias judiciais a exigir a majoração das penas aplicadas 
a Josivalda Matias de Sousa e a Alexandre Lopes do Nascimento.

- No que diz respeito aos apelos manejados pela defesa, (1) Josivalda 
Matias de Sousa pugna pela absolvição, aduzindo haver sido conde-
nada por “presunção”, com a sentença consignando genericamente 
que “no âmbito das administrações públicas menores, o prefeito 
normalmente tem o controle de quase tudo que se passa em sua 
administração (...), todas as decisões administrativas acabam tendo 
o seu aval”, não restando comprovada sua participação ou autoria 
no crime previsto no art. 1º, I, do Decreto-Lei nº 201/1967, ou mes-
mo os desvios dos recursos públicos a ensejar uma condenação e, 
quanto ao crime do art. 90 da Lei nº 8.666/1993, aduz a ausência de 
provas suficientes para a condenação, não se configurando ajuste 
ou combinação, mas sim limitação de mercado e desinteresse dos 
distribuidores de medicamentos, e a ausência de dolo; subsidia-
riamente, a nulidade da dosimetria pela violação ao princípio das 
individualização da pena ou o redimensionamento ao mínimo legal, 
por entender inadequada a valoração das circunstâncias judiciais 
na sentença; enquanto que (2) Alexandre Lopes do Nascimento, em 
preliminar, alega a incompetência da Justiça Federal e a inépcia da 
denúncia e, no mérito, a ausência de prova de ter concorrido para 
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a prática da infração penal, não comprovação do dolo e ausência 
de justa causa.

- Não há como se alegar a inépcia da denúncia, de um lado por ali 
enfrentadas as imputações ali carreadas, de forma a atender aos 
requisitos estabelecidos no art. 41 do Código de Processo Penal, 
com a devida qualificação dos denunciados, bem como circunstan-
ciadas as apontadas condutas delitivas, permitindo o exercício do 
contraditório e da ampla defesa. Precedentes: TRF5, 2ªT., HC 4.512/
SE, rel. Des. Federal Francisco Wildo, j. 08.11.2011, DJe 11.11.2011, 
p. 122; STJ, 6ªT., RHC 19.076/MG, rel. Min. Maria Thereza de Assis 
Moura, j. 04.06.2009, DJe 22.06.2009.

- No que diz respeito à preliminar de incompetência absoluta susci-
tada não assiste razão ao recorrente, eis que, ainda que as verbas 
em apreciação sejam destinadas à municipalidade, elas têm origem 
da administração pública federal, no caso, do Ministério da Saúde 
no âmbito do seu Programa de Atenção Básica em Saúde, pelo que 
a fiscalização dessas verbas é exercida pelo Tribunal de Contas da 
União, no auxílio ao Congresso Nacional deste tipo de controle exter-
no, na forma do art. 71, VI, da Constituição da República, incidindo, 
no caso concreto, por indubitável o interesse da União, o enunciado 
na Súmula nº 208 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: 
TRF5, 2ªT., RSE 1.686/CE, rel. Des. Federal Francisco Barros Dias, 
DJe 18.10.2012, p. 233; TRF5, 3ªT., ACR 7.566/AL, rel. Des. Federal 
Marcelo Navarro, DJe 20.09.2012, p. 652.

- A par do descrito na peça acusatória, e corroborado no carreado 
aos autos, consoante fiscalização empreendida foram adquiridos 
medicamentos e/ou materiais médico-hospitalares, totalizando R$ 
223.283,36 (duzentos e vinte e três mil, duzentos e oitenta e três 
reais e trinta e seis centavos) e todas foram realizadas sem licitação, 
além do que as quantidades e tipos de medicamentos constantes 
das notas fiscais não conferem com as entradas realizadas no al-
moxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, a configurar, neste 
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agir, desvio de recursos públicos, pelo que é de se concluir que a 
ação delitiva consistente na dispensa de licitação, fora das previsões 
legais, como capitulado no art. 89 da Lei nº 8.666/1993, constituiu 
tão somente etapa do iter criminis do delito previsto no art. 1º, in-
ciso I, do Decreto-Lei nº 201/1967, constituindo-se, em verdade, 
crime-meio, absorvidos pelo crime-fim, em razão do princípio da 
consunção, como indicado na sentença. Precedentes: TRF5, 2ªT., 
ACR 12.549/RN, rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, 
j. 22.09.2015, DJe 25.09.2015, p. 61; TRF5, 4ªT., ACR 11.558/RN, 
rel. Des. Federal Ivan Lira de Carvalho - convocado, j. 07.04.2015, 
DJe 16.04.2015, p. 446; TRF5, 1ªT., ACR 10.789/RN, rel.p/acórdão 
Des. Federal Manoel Erhardt, j. 05.05.2016, DJe 12.05.2016, p. 62.

- Igualmente ao observado quanto ao crime do art. 89 da Lei nº 
8.666/1993, o agir apontado na peça acusatória, a tipificar a conduta 
do art. 90 do mesmo diploma legal, e pelo carreado aos autos, cons-
tituiu tão somente etapa do iter criminis do delito previsto no art. 1º, 
inciso I, do Decreto-Lei nº 201/1967, tendo em vista que as condutas 
elencadas, de frustrar a competitividade dos certames licitatórios 
visavam unicamente o desvio dos recursos destinados ao programa 
de atendimento básico à saúde, pelo que se observa, em verdade, 
crime-meio, absorvido pelo crime-fim, em razão do princípio da con-
sunção, a teor dos precedentes jurisprudenciais antes invocados, 
assistindo, neste ponto, razão à defesa ao pugnar pela absolvição, 
neste caso a teor do art. 386, VI, do Código de Processo Penal.

- A conduta do assessor jurídico da prefeitura, na emissão de parecer 
jurídico de natureza meramente opinativa, sem poder de vinculação 
da autoridade administrativa, consoante entendimento já esposado 
em julgamentos anteriores, mostra-se atípica, não se fazendo con-
figurar o crime de responsabilidade. Precedentes: STF, MS 24.631/
DF, rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 09.08.2007; MS-AgR 27.867/DF, 
rel. Min. Dias Toffoli, j. 18.09.2012; TRF5, Pl., APN-334/AL, rel. Des. 
Federal Rogério Fialho Moreira, j. 01.12.2010; TRF5, 4ªT., HC 5.295/
RN, rel. Des. Federal Lázaro Guimarães, j. 11.02.2014; TRF5, 4ªT., 



83

Boletim de Jurisprudência nº 7/2017

ACR 11.558/RN, rel. Des. Federal Ivan Lira de Carvalho - convocado, 
j. 07.04.2015, DJe 16.04.2015.

- Não há como afastar materialidade e autoria delitiva, para o crime 
do art. 1º, I, do Decreto-Lei nº 201/1967, diante das irregularidades 
observadas nos procedimentos licitatórios elencados na peça acusa-
tória, adotadas para os fins de desviar recursos públicos destinados 
ao Programa de Atenção Básica em Saúde naquele Município de 
Pirpirituba/PB, conduzindo ao claro entendimento de beneficiar a 
pessoa jurídica HOSP-FARMA, nome de fantasia da firma individual 
ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO, ou mesmo que o valor de 
R$ 6.050,00 (seis mil e cinquenta reais), desembolsado pela edilidade 
para a aquisição de medicamentos, pelo aludido programa, veio a 
ser creditado em conta corrente de pessoa que não seria o titular 
da empresa destinatária, inclusive não sendo do ramo, mas laborar 
como açougueiro e, ainda, ser ele o responsável por doação de 
campanha eleitoral da acusada Josivalda Matias de Sousa para a 
Prefeitura Municipal de Pirpirituba/PB, acrescentando-se que restou 
constatado, além da divergência já antes apontada, de não constar 
na entrada do almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde de 
medicamentos e/ou equipamentos constantes em notas fiscais, ou 
mesmo existirem aqueles (com o registro de entrada) sem a corres-
pondente nota fiscal, apurou-se dano ao erário, ainda, na aquisição 
de medicamentos a preços superiores aos contratados.

- Ainda que a defesa queira afastar a condenação por, ao seu enten-
der, embasar-se em relatório da Controladoria-Geral da União, não 
há como afastar o peso probatório do mesmo, diante da análise de 
todo o conjunto de procedimentos licitatórios em que se observou 
vício de irregularidade (dispensa indevida e frustração do caráter 
competitivo) a concluir que o mesmo se destinava a proporcionar o 
desvio dos recursos federais destinados àquele programa de saúde, 
não se podendo, igualmente, entender se fundar a condenação em 
mera presunção, mas sim de que, em municípios de pequeno porte, 
detém o prefeito uma maior controle sobre a administração, não 
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podendo ele se escusar de uma culpabilidade com base no desco-
nhecimento da máquina pública, o que, aliás, a própria confirma ao 
declarar ser ordenadora de despesas, caber a ela a assinatura dos 
cheques e ter conhecimento, no caso concreto, das aquisições dos 
medicamentos apontados na denúncia.

- Do conjunto probatório não se extrai qualquer participação a 
conduzir à condenação de Antiógenes  Santos da Costa, seja por 
ingerência nos procedimentos licitatórios, ou mesmo, em decorrência 
deles, no desvio dos recursos, notadamente quando se observa, à 
luz do carreado aos autos, a verossimilhança do alegado quando a 
não caber a ele qualquer decisão como secretário de saúde, cargo 
do qual apenas detinha o título, não o exercendo, de fato, para fins 
administrativos, pelo que, corroborando o entendimento já esposado 
na sentença, deve prevalecer, em relação a ele, o princípio do in 
dubio pro reo.

- Afastada a condenação, por absorvido o crime do art. 90 da Lei nº 
8.666/1993 (crime-meio) pelo do art. 1º, I, do Decreto-lei nº 201/1967, 
restam prejudicadas, neste ponto, as apelações manejadas pelo 
órgão acusador e pela defesa.

- No que diz respeito à corré Josivalda Matias de Sousa, que ma-
nejou apelação quanto à dosimetria da pena, vejo equivocada o 
sopesamento, em seu desfavor, da culpabilidade “pela responsabi-
lidade inerente ao cargo público por ela ocupado”, tendo em vista 
ser o crime tipificado no Decreto-Lei nº 201/1967 próprio do agente 
público em questão (prefeito), a concluir pela não extrapolação das 
elementares do tipo penal. 

- Quanto à insurgência formulada pelo órgão acusador, em relação à 
dosimetria da pena, não diviso qualquer equívoco a exigir a majora-
ção das penas aplicadas a Josivalda Matias de Sousa e a Alexandre 
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Lopes do Nascimento, o qual, aliás, não apresentou insurgência 
quanto à dosimetria.

- Fazendo-se presente, em relação a Josivalda Matias de Sousa, 
tão somente uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 
Penal, a seu desfavor, qual seja as circunstâncias do crime, e se 
tomando um critério objetivo, a partir da cominação para o crime em 
comento, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, tem-se por pertinente um 
reescalonamento, com a exasperação limitada a 1 (um) ano e 3 (três) 
meses, conduzindo, ao final, a uma pena de 3 (três) anos e 3 (três) 
meses de reclusão, em regime de cumprimento inicialmente aberto.

- Conquanto não manejada insurgência pelo apelante Alexandre 
Lopes do Nascimento quanto à dosimetria da pela a ela fixada, mas 
apenas um requerimento para a condução ao mínimo legal, e por 
aplicável, a ele, os mesmos fundamentos antes adotados em rela-
ção à corré Josivalda Matias de Sousa, de ofício faço a sua devida 
readequação para ver conduzida sua pena, ao final, a 3 (três) anos e 
3 (três) meses de reclusão, em regime de cumprimento inicialmente 
aberto.

- Rejeitadas as preliminares de inépcia da denúncia e de incompe-
tência da Justiça Federal.

- Apelação formulada pelo Ministério Público Federal improvida.

- Apelações manejadas pela defesa de Josivalda Matias de Sousa 
e de Alexandre Lopes do Nascimento parcialmente providas para 
afastar a condenação pela apontada prática do crime do art. 90 da 
Lei nº 8.666/1993, absorvido, no caso concreto, pelo crime-fim, o 
do art. 1º, I, do Decreto-lei nº 201/1967, por aplicação do princípio 
da consunção e, ainda, conduzir a pena fixada para os corréus Jo-
sivalda Matias de Sousa e Alexandre Lopes do Nascimento, para 
esse crime, ao patamar final de 3 (três) anos e 3 (três) meses de 
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reclusão, em regime de cumprimento inicialmente aberto, mantidos 
os demais termos da sentença.

Apelação Criminal nº 11.530-PB

(Processo nº 2009.82.00.008348-4)

Relator: Desembargador Federal Leonardo Carvalho

(Julgado em 23 de maio de 2017, por unanimidade)
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PREVIDENCIÁRIO
AUXÍLIO-DOENÇA. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. 
ART. 300 DO NOVO CPC. REQUISITOS PRESENTES. IMPOSSI-
BILIDADE DE IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECI-
PADO. PRELIMINAR REJEITADA. INCAPACIDADE CONFIRMADA 
POR MEIO DE EXAME PERICIAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 
DE AUXÍLIO-DOENÇA PLEITEADO ATÉ A REABILITAÇÃO PRO-
FISSIONAL

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. CONCESSÃO 
DE TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO NOVO CPC. REQUISI-
TOS PRESENTES. IMPOSSIBILIDADE DE IRREVERSIBILIDADE 
DO PROVIMENTO ANTECIPADO. PRELIMINAR REJEITADA. IN-
CAPACIDADE CONFIRMADA POR MEIO DE EXAME PERICIAL. 
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA PLEITEADO 
ATÉ A REABILITAÇÃO PROFISSIONAL.

- Termo inicial do benefício desde o primeiro requerimento adminis-
trativo. Honorários advocatícios estipulados em 10% sobre o valor 
da condenação. Aplicação da Súmula 111 do STJ. Juros de mora e 
correção monetária conforme entendimento desta Corte. 

- Apelo e remessa necessária improvidos. 

Apelação/Reexame Necessário nº 34.154-PB

(Processo nº 0003127-81.2016.4.05.9999)

Relator: Desembargador Federal Lázaro Guimarães

(Julgado em 11 de abril de 2017, por unanimidade)
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PREVIDENCIÁRIO
APELAÇÃO DE SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE 
REVISÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA PARA FINS 
DE AJUSTE AO NOVO TETO ESTABELECIDO NAS EMENDAS 
CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003, REPERCUTINDO NA 
PENSÃO DA DEMANDANTE

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO DE SENTENÇA QUE 
JULGOU IMPROCEDENTE REVISÃO DE BENEFÍCIO DE APO-
SENTADORIA PARA FINS DE AJUSTE AO NOVO TETO ESTABE-
LECIDO NAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003, 
REPERCUTINDO NA PENSÃO DA DEMANDANTE.

- Demanda objetivando a revisão de aposentadoria deferida em 
outubro de 1983.

- O pedido de envio dos autos para diligência junto à Contadoria, no 
caso, não merece acolhimento. A parte autora já foi atendida quan-
do solicitou a manifestão da Contadaria do Foro, ademais, embora 
intimada, não apresentou manifestação de inconformidade sobre o 
parecer da Contadoria.

- O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 564.354/SE, enten-
deu que a aplicação dos tetos acima referidos aos benefícios pre-
videnciários, concedidos antes da vigência das citadas emendas 
constitucionais, não se refere a aumento ou reajuste do benefício, 
mas, sim, à readequação de valores. Tal entendimento passou a ser 
reconhecido, recentemente, como de repercussão geral, inclusive 
não ocorrendo ressalva sobre qualquer limitação temporal à aplica-
ção dos novos tetos.

- Não há de se aplicar o instituto da decadência, tendo em vista que 
não se pleiteia revisão do ato concessório, mas, apenas, a aplica-
ção dos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais 20 e 41. 
Portanto, a hipótese é de reconhecimento da prescrição quinquenal.
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- A aposentadoria que, na época da concessão, teve seu valor reduzi-
do para respeitar o limite do teto então vigente, pode beneficiar-se dos 
novos tetos limites trazidos pelas Emendas Constitucionais 20 e 41.

- No caso dos autos, não restou comprovada a alegada limitação 
em virtude da ausência de elementos probantes do direito alegado. 
Sem direito a autora à revisão pleiteada.

- Apelação improvida.

Processo nº 0801105-52.2016.4.05.8500 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Vladimir Souza Carvalho

(Julgado em 28 de abril de 2017, por unanimidade)
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PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL
BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA. REQUERIMENTO ADMINIS-
TRATIVO NEGADO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO ATO. AJUIZA-
MENTO DA AÇÃO APÓS O QUINQUÊNIO LEGAL. PRESCRIÇÃO. 
DECRETO 20.910/32

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. BENEFÍCIO 
DE AUXÍLIO-DOENÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NE-
GADO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO ATO. AJUIZAMENTO DA 
AÇÃO APÓS O QUINQUÊNIO LEGAL. PRESCRIÇÃO. DECRETO 
20.910/32.

- Pretende o requerente a revisão do ato administrativo que indefe-
riu, em 09.03.2009, pedido de concessão de auxílio-doença. O juiz 
sentenciante extinguiu o processo com resolução do mérito ante o 
reconhecimento da prescrição, porquanto transcorrido mais de 5 
anos entre o indeferimento na via administrativa e o ajuizamento da 
ação, ocorrido em 03.03.2015.

- Não se trata aqui de reconhecimento da prescrição do direito à 
obtenção do benefício em si, o qual sabe-se que é imprescritível, 
conforme entendimento do STJ sumulado no enunciado 85. No 
caso destes autos, o autor pretende revisar o ato administrativo de 
indeferimento do benefício.

- Não há que se falar em prestação de trato sucessivo, vez que a 
impugnação se refere a um ato específico (indeferimento do auxílio-
-doença na via administrativa), o qual não se renova mês a mês. O 
indeferimento configura ato de negativa do próprio direito reclamado, 
tendo início a partir dele o prazo quinquenal para impugnação, a teor 
do disposto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

- Não é aplicável ao presente caso o prazo decenal previsto no 
art. 103 da Lei nº 8.213/91, pois não se trata de revisão de ato de 
concessão de benefício previdenciário e das vantagens financeiras 
dele decorrentes.
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- Tendo sido indeferido o benefício em 10.03.2009 e ajuizada a ação 
em 03.03.2015, quase 6 anos após, resta configurada a  prescrição.

- Resta incólume o direito da parte de pleitear a obtenção do auxílio-
-doença, ou qualquer outro benefício, desde que busque novamente 
na via administrativa ou perante o judiciário, e demonstre que atende 
os requisitos legais.

- Apelação improvida. Condenação do recorrente ao pagamento de 
honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, CPC/2015, ficando 
os honorários sucumbenciais majorados de R$ 300,00 (trezentos 
reais) para R$ 350,00.

- Restando, todavia, indubitável que o autor não possui condições 
de arcar por ora com as verbas de sucumbência sem colocar em 
risco a sua manutenção, sendo, pois, beneficiário da gratuidade da 
justiça, fica suspensa a exigibilidade de tal verba no período de 5 
anos subsequentes ao trânsito em julgado. Passado esse prazo, 
extingue-se a obrigação, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.

Apelação Cível nº 593.805-PB

(Processo nº 0000430-53.2017.4.05.9999)

Relator: Desembargador Federal Rogério de Menezes Fialho Moreira

(Julgado em 27 de abril de 2017, por unanimidade)
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PREVIDENCIÁRIO
AÇÃO RESCISÓRIA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. RECÁLCULO 
DE RMI. DECADÊNCIA. ART. 103 DA LEI 8.213/91. ALEGAÇÃO 
DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. INEXISTÊNCIA

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE 
BENEFÍCIO. RECÁLCULO DE RMI. DECADÊNCIA. ART. 103 DA 
LEI 8.213/91. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO 
DE LEI. INEXISTÊNCIA.

- O acórdão rescindendo, utilizando como paradigma os termos do 
Acórdão proferido no REsp 1.303.988/PE, cujo entendimento foi 
posteriormente consagrado no STJ por meio do Acórdão proferido 
no REsp 1.309.529/PR, em sede de recurso repetitivo (§ 3º do art. 
543-B e § 7º do art. 543-C, ambos do CPC), reconheceu a decadência 
do direito à revisão do benefício.

- O autor sustenta a ocorrência de violação a literal dispositivo de lei, 
haja vista entender que a decisão rescindenda, ao manter a sentença 
proferida, infringiu as disposições do art. 103 da Lei nº 8.213/91, do 
art. 57 da Lei nº 3.807/60, do art. 6º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 
4.657/42 e do art. 347, § 2º, do Decreto nº 3.048/99, eis que o pleito 
relativo ao emprego de novo período básico de cálculo (PBC), com 
a inclusão de salários de contribuição com valores mais expressivos, 
até mesmo porque não promovido, não foi apreciado no pedido ad-
ministrativo de concessão de aposentadoria, motivo pelo qual não 
há que se falar em decadência.

- O direito de revisão do benefício, conforme firmado pelo STJ, 
consiste na possibilidade de o segurado alterar a concessão inicial 
em proveito próprio, sob o fundamento de o ato de concessão do 
benefício haver-se realizado em patamar aquém do esperado e em 
hipotético descompasso com o efetivamente devido.  
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- Registre-se, ainda, que a pretensão de revisão do ato de concessão 
do benefício engloba tanto a alteração dos elementos que se afiguram 
relevantes para o cômputo da prestação previdenciária em questão 
(DIB, DIP, DER, RMI, PBC, etc) quanto a retroação do cálculo para 
momento anterior mais favorável, com alteração da DIB, PBC e RMI.

- De se supor, então, que, quando o legislador previu a revisão do 
ato de concessão do benefício, ele tomou em consideração a pos-
sibilidade de haver-se afastado quaisquer outras hipóteses mais 
vantajosas para o beneficiário da prestação previdenciária, subme-
tendo, nada obstante, a prazo decadencial de dez anos, o direito de 
revisão dos benefícios, a contar do primeiro dia do mês seguinte ao 
do recebimento da primeira prestação. 

- Pelo exposto, não subsiste a alegada omissão da análise da matéria 
relativa ao emprego de novo período básico de cálculo (PBC), con-
forme defendido pelo autor, eis que afastada a inclusão pretendida 
de forma implícita pelo alcance dado ao benefício previdenciário no 
ato de concessão.

- O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos 
(REsp 1.309.529/PR), fixou o entendimento segundo o qual o prazo 
decadencial previsto na MP 1.523/97 será aplicável também aos 
benefícios concedidos anteriormente à edição do diploma normativo 
aludido, tendo como termo a quo o início de sua vigência, qual seja, 
em 28/06/97.

- Assim, concedido, no caso específico, o benefício antes da Medida 
Provisória 1.523-9/1997 e havendo decorrido o prazo decadencial 
decenal entre a publicação dessa norma e o ajuizamento da ação 
com o intuito de revisão de ato concessório, o reconhecimento da 
ocorrência da decadência constitui medida que se impõe.
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- Não há que se falar em prescrição do fundo de direito na presente 
demanda, uma vez que o objetivo aqui é a revisão do ato administra-
tivo que concedeu a aposentadoria ao autor, sendo hipótese, como 
visto, de decadência.

- Insurge-se a autarquia previdenciária pela aplicação de multa ao 
autor por litigância de má-fé. Para que se configure, todavia, faz-se 
necessário que o autor ou interveniente aja de forma dolosa causando 
prejuízo à parte contrária, e que a conduta se subsuma a uma das 
hipóteses taxativas do art. 17 do CPC. Não se vislumbrando, in casu, 
nenhuma das hipóteses previstas no aludido artigo e nem havendo 
a demonstração de prejuízo processual para o réu, não há que se 
falar em condenação por litigância de má-fé.

- Ação rescisória improcedente.

Ação Rescisória nº 7.617-CE

(Processo nº 0002124-18.2016.4.05.0000)

Relator: Desembargador Federal Fernando Braga

(Julgado em 10 de maio de 2017, por unanimidade)
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PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL
AUXÍLIO-DOENÇA. COMPROVAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊN-
CIA E DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL. CRITÉRIOS DA 
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. AUXÍLIO-
-DOENÇA. COMPROVAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA E DO 
EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL. CRITÉRIOS DA ATUALIZA-
ÇÃO MONETÁRIA.

- O benefício previdenciário do auxílio-doença alcança tão-somente 
aqueles segurados que estão em situação de incapacidade tempo-
rária para o trabalho, com quadro clínico de característica reversível.

- Além da invalidez provisória, devem, outrossim, ser preenchidos os 
pressupostos da qualidade de segurado e da carência exigida, esta, 
a rigor, corresponde a 12 (doze) contribuições mensais.

- É meramente exemplificativo o rol de documentos constante do art. 
106, da Lei 8.213/91, daí se poder aceitar qualquer outro início de 
prova material, revelador da realidade e típicos da cultura rural, de-
claração do exercício de atividade rural, com filiação em 06/12/2010, 
recibos de contribuição sindical, participação no programa hora de 
plantar de 1998 a 2004, certidão do cartório eleitoral, declaração 
do proprietário da terra trabalhada demonstram, satisfatoriamente, 
a qualidade de Trabalhador Rural da parte autora, em regime de 
economia familiar.

- Esta Colenda Terceira Turma firmou o entendimento de que, 
enquanto pendente de julgamento o RE 870.947/SE, incluído na 
sistemática dos recursos repetitivos, sobre os atrasados devem in-
cidir correção monetária e juros de mora nos termos do Manual de 
Cálculos da Justiça Federal, vigente quando da execução do julgado.



97

Boletim de Jurisprudência nº 7/2017

- Apelação improvida.

Apelação Cível nº 593.708-CE

(Processo nº 0000489-41.2017.4.05.9999)

Relator: Desembargador Federal Fernando Braga

(Julgado em 25 de maio de 2017, por maioria)



98

Boletim de Jurisprudência nº 7/2017

PREVIDENCIÁRIO
AÇÃO RESCISÓRIA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTA-
DORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIO-
LAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. ART. 9º DA EC 20/98. 
INOCORRÊNCIA. IDADE MÍNIMA. INEXIGÊNCIA. ART. 201, § 7º,  
DA CF. ERRO DE FATO. TEMPO NECESSÁRIO NÃO ALCANÇA-
DO ATÉ A DER. IMPLEMENTAÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO. 
CORREÇÃO DA DIB. CITAÇÃO DO INSS NO FEITO ORIGINÁRIO. 
PROCEDÊNCIA PARCIAL

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. REVISÃO DE 
BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. 
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. ART. 
9º DA EC 20/98. INOCORRÊNCIA. IDADE MÍNIMA. INEXIGÊNCIA. 
ART. 201, § 7º, DA CF. ERRO DE FATO. TEMPO NECESSÁRIO 
NÃO ALCANÇADO ATÉ A DER. IMPLEMENTAÇÃO ANTES DO 
AJUIZAMENTO. CORREÇÃO DA DIB. CITAÇÃO DO INSS NO 
FEITO ORIGINÁRIO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

- Hipótese de ação rescisória proposta com fundamento no art. 485, 
inciso V, do CPC/73 (violação a literal disposição de lei), objetivando 
a desconstituição de Acórdão proferido pela Quarta Turma desta 
Corte que, em sede de ação ordinária, deu provimento à apelação 
do particular para julgar procedente seu pedido de Aposentadoria 
por Especial, reconhecendo como especial o período laborado como 
motorista de caminhão pesado.

- Alega o INSS que, ao implementar o benefício em questão, em 
sede de execução de sentença, verificou que o respectivo exequente 
não preencheria os requisitos para a concessão de Aposentadoria 
por Tempo de Contribuição, eis que, na data fixada para o início do 
benefício – DIB – 03/12/2008, possuía apenas 47 (quarenta e sete) 
anos de idade e 34 (trinta e quatro) anos e 3 (três) meses de con-
tribuição, com o que houve afronta ao art. 9º da EC nº 20/98, que 
prevê o atendimento cumulativo da idade mínima de 53 (cinquenta 
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e três) anos e tempo mínimo de contribuição de 35 (trinta e cinco) 
anos, para o segurado homem.

- Sob o pretexto da ocorrência de violação a literal disposição de lei, o 
INSS pretende, na verdade, a reapreciação do entendimento firmado 
no acórdão rescidendo, tendo por esteio argumentação não deduzida 
no processo original e que sequer foi tratada na referida decisão. A 
ação rescisória não se destina a reexaminar a prova e tampouco a 
substituir recurso que a parte não interpôs oportunamente, consoante 
preconiza mansa e pacificamente a jurisprudência pátria.

- “A verificação da violação de dispositivo literal de lei requer exame 
minucioso do julgador, porquanto a ação rescisória não pode ser 
utilizada como sucedâneo de recurso, tendo lugar apenas nos casos 
em que a transgressão à lei é flagrante. O fato de o julgado haver 
adotado interpretação menos favorável à parte, ou mesmo a pior 
dentre as possíveis, não justifica o manejo da rescisória, porque 
não se cuida de via recursal com prazo de dois anos” (AGRESP 
201102349049, SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, STJ - SEXTA TURMA, 
DJe DATA:01/02/2012).

- Não se observa a alegada ofensa ao disposto no art. 9º da EC nº 
20/98. É cediço que não houve aprovação da EC nº 20/98 no tocante 
à exigência de requisito etário para implementação da aposentadoria 
integral no RGPS, restando hígido o teor do art. 201, § 7º, inciso I, 
da Magna Carta, o qual assegura a concessão do benefício aos que 
preenchem o requisito de tempo de contribuição, sem limite mínimo 
de idade.

- Ocorrência de erro de fato a viciar os efeitos da decisão, pois o 
Órgão Julgador  admitiu como verdadeiro, por não impugnado, o fato 
de o réu ter implementado, na data do requerimento administrativo, o 
tempo de contribuição necessário à obtenção de sua aposentadoria, 
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após o reconhecimento do período laborado como motorista como 
tempo especial e a devida conversão em tempo comum, o que, em 
verdade, não ocorreu.

- À época da citação do INSS na origem (22/09/2011), o segurado já 
perfizera mais de 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, fato tam-
bém não impugnado pela autarquia previdenciária, sendo possível 
a concessão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição a que o 
mesmo faz jus a partir dessa data, para regularização do benefício.

- Incabível a pretensa restituição do eventual montante pago pela 
Administração, por força de decisão judicial passada em julgado e, 
posteriormente, rescindida. Os valores em discussão foram recebidos 
sob o lastro da coisa julgada e, para além da boa-fé, sua percepção 
se deu de maneira legítima, ainda que se tenha concluído, poste-
riormente, que o pagamento era indevido.

- Sem condenação em honorários, diante da sucumbência recípro-
ca, nos termos do art. 21 do CPC/73, aplicável ao caso por vigente 
quando do ajuizamento da ação.

- Ação rescisória julgada parcialmente procedente, apenas para 
corrigir a DIB da Aposentadoria por Tempo de Contribuição a que 
faz jus o réu, fixando-a no dia 22/09/2011, data de citação do INSS 
no feito originário.

Processo nº 0802634-66.2014.4.05.0000 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Carlos Rebêlo Júnior

(Julgado em 7 de abril de 2017, por unanimidade)
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PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO
EMBARGOS INFRINGENTES. CONHECIMENTO PARCIAL. 
PRAIA. OCUPAÇÃO POR PARTICULAR

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS 
INFRINGENTES. CONHECIMENTO PARCIAL. PRAIA. OCUPAÇÃO 
POR PARTICULAR.

- Acórdão não unânime que, nos autos de ação civil pública voltada 
à assegurar o livre acesso à Praia do Futuro, em Fortaleza/CE, bem 
como à recuperação do ambiente degradado, dá provimento parcial 
a apelações de comerciantes estabelecidos no local, para abrandar 
a condenação que lhes fora imposta na Primeira Instância, mantidas, 
somente, a obrigação de retirar os obstáculos que impedem o acesso 
de pessoas à praia e a de demolir as construções abandonas e as 
edificadas, sem autorização, após o provimento liminar concedido 
no AGTR 69.739/CE.

- Embargos infringentes do Ministério Público Federal e Embargos 
infringentes da União, ambos buscando fazer prevalecer o voto 
vencido, favorável à remoção “de todas barracas, empreendimentos 
e equipamentos instalados naquela área”, por caracterizarem uso 
privativo de bem comum do povo ou, quando menos, ocupação 
irregular de bem dominial da União. Contrarrazões: (a) questio-
nando a viabilidade dos embargos; (b) reclamando de erro do voto 
vencido ao interpretar o laudo pericial; (c) afirmando imprescindível 
o levantamento da Linha do Preamar Médio de 1831 (LPM/1831); 
(d) asseverando que as ocupações não estão a ocorrer em área de 
praia e que a maioria delas têm registro na Secretaria de Patrimônio 
da União (SPU); (e) realçando que a atuação do Poder Público na 
área estabeleceu um ambiente de confiança entre os ocupantes; (f) 
defendendo que a propriedade pública deve estar comprometida 
com a concretização dos direitos sociais do lazer e do trabalho; (g) 
destacando princípios e diretrizes estabelecidos no Plano Nacional 
de Gerenciamento Costeiro (PNGC) e pela Política Nacional do Meio 
Ambiente (PNMA); (h) negando a existência de dano ambiental; (i) 
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alertando para os prejuízos sociais e econômicos que haverão de 
advir do eventual provimento do recurso. Parecer da Procuradoria 
Regional da República opinando pelo provimento dos embargos para 
que prevaleça o voto vencido.

- O Código de Processo Civil de 1973 previa a interposição de em-
bargos infringentes contra o acórdão não unânime que houvesse 
reformado, em grau de apelação, sentença de mérito, ou julgado 
procedente ação rescisória (CPC/73, art. 530). Logo, essa modali-
dade de recurso não se presta para o rejulgamento de apelações 
que não foram providas.

- A modificação que o acórdão embargado promoveu no provimento 
de Primeiro Grau e que, por isso, é passível de ser combatida por 
meio de embargos infringentes restringe-se à situação dos estabele-
cimentos cuja demolição, parcial ou total, determinada na sentença, 
foi desautorizada ou abrandada em função do provimento parcial das 
apelações dos réus. Não conhecimento dos embargos infringentes 
relativamente aos estabelecimentos que não se enquadram nesse 
perfil. Exame dos trechos das contrarrazões correlatos às partes dos 
recursos tidas como impertinentes prejudicado.

- A Geologia Marinha identifica, na fisiografia das praias, pelo menos, 
duas regiões sucessivas, de acordo com sua localização em relação 
às alturas das marés: (1) a antepraia; e (2) o pós-praia.

- O pós-praia, no qual se localizam as bermas, longe de ser algo 
estranho à noção de praia, nela se compreende, como a mais inte-
rior das duas regiões fisiográficas por ela abrangidas, exatamente 
aquela em que a praia encontra seu limite, pelo lado continental, 
com a vegetação natural ou com outro ecossistema.

- Concepção técnica da qual não se distancia a legislação federal 
ao definir praia como: “área coberta e descoberta periodicamente 
pelas águas, acrescida da faixa subsequente de material detrítico, 
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tal como areias, cascalhos, seixos e pedregulhos, até o limite onde 
se inicie a vegetação natural, ou, em sua ausência, onde comece 
um outro ecossistema” (Lei 7.661/88, art. 10, § 3º).

- Igualmente condizente tanto com a noção científica quanto com a 
definição legal de praia revela-se a legislação do Estado do Ceará 
quando define bermas como: porção horizontal do pós-praia cons-
tituído por material arenoso e formado pela ação das ondas e em 
condições do nível do mar atual” (Lei Estadual 13.796/2006, art. 2º, 
inc. XIV).

- Se é fato que as ocupações mencionadas na inicial, inclusive as 
discutidas nestes infringentes, estão a ocorrer em berma, não há 
como negar, à luz tanto das noções de Geologia quanto dos textos 
normativos, que as áreas ocupadas são, efetivamente, de praia. 
Precedentes deste Regional.

- Constatado que as áreas discutidas nestes embargos são de praia, 
não há como caracterizá-las como terreno de marinha, nem, conse-
quentemente, porque investigar a LPM/1831 na localidade.

- Quem quer que se aventure a usufruir, com exclusividade, de área 
de praia deve devolvê-la ao uso comum da população. O modo 
como se haverá de dar essa devolução é que pode variar conforme 
as circunstâncias, porquanto, se é verdade que toda ocupação de 
praia é condenável, nem toda ela experimenta o mesmo grau de 
reprovabilidade.

- Caso em que o comportamento dos réus, objetivamente, não foi 
exclusivamente nocivo, mas simultaneamente vantajoso para a 
população, sobretudo no aspecto social e no econômico, e, subjeti-
vamente, também não se afigurou dos mais reprováveis, mormente 
porque informado por uma noção falsa da realidade, fruto de erro 
plenamente escusável, para o qual muito concorreu a Administração. 
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Fixação de prazo razoável, que permita aos réus encerrarem suas 
atividades sem atropelos e em condições de cumprir com todas as 
suas obrigações. Adoção, como referência básica, do prazo de dois 
anos previsto na legislação para os processos de recuperação judicial 
(Lei 11.101/2005, art. 61).

- Embargos infringentes dos quais se conhece, em parte, e, nessa 
parte, a eles se dá provimento parcial, para determinar a desocupa-
ção, a demolição e a remoção, com a recomposição ambiental da 
área correspondente, no prazo de dois anos a partir da publicação 
deste acórdão, dos empreendimentos que não se acham ampara-
dos em título de ocupação ou aforamento emitido pela Secretaria 
de Patrimônio da União (SPU), bem como de quaisquer instalações 
ou equipamentos implantados por outros estabelecimentos fora da 
área delimitada no título de ocupação ou de aforamento respectivo.

Embargos Infringentes na Apelação Cível nº 538.085/04-CE

(Processo nº 2005.81.00.017654-5/04)

Relator: Desembargador Federal Manoel de Oliveira Erhardt

(Julgado em 5 de abril de 2017, por maioria)
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PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO
AÇÃO CAUTELAR. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA DECISÃO 
PROFERIDA EM  PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EX-
TINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RE-
QUERENTE POSTULA EM NOME PRÓPRIO DIREITO ALHEIO. 
DESCABIMENTO. HOUVE ERRO NA DIGITAÇÃO DO NÚMERO 
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA. AUTOR É 
PARTE LEGÍTIMA. APLICAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC/2015.  
PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. 
TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS PARA A CONTA DO SÓCIO 
DA EMPRESA NÃO INFORMADAS. AUSÊNCIA DA FUMAÇA DO 
BOM DIREITO. APELAÇÃO IMPROVIDA

EMENTA: PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO CAUTELAR. 
SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA DECISÃO PROFERIDA EM PRO-
CESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO 
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REQUERENTE POSTULA EM 
NOME PRÓPRIO DIREITO ALHEIO. DESCABIMENTO. HOUVE  
ERRO NA DIGITAÇÃO  DO  NÚMERO DO PROCESSO ADMINIS-
TRATIVO FISCAL. PROVA. AUTOR É PARTE LEGÍTIMA. APLICA-
ÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC/2015.  PEDIDO DE SUSPENSÃO DO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS 
PARA A CONTA DO SÓCIO DA EMPRESA NÃO INFORMADAS. AU-
SÊNCIA DA FUMAÇA DO BOM DIREITO. APELAÇÃO IMPROVIDA.   

- Trata-se de ação cautelar visando liminar para suspender a eficá-
cia da decisão proferida em processo administrativo que imputou 
responsabilidade tributária à apelante. 

- O douto julgador extinguiu a cautelar porquanto considerou que a 
apelante estava pleiteando em nome próprio direito alheio, sem que 
houvesse expressa permissão legal. A sentença aponta que o Pro-
cesso Administrativo 10380.008.736/2006-56 que resultou em auto 
de infração, inscrito em dívida ativa sob o número 30112001430-87 
encontra-se em nome de pessoa física, cuja execução fiscal é de nº 
0001007-44.2013.4.05.8100.
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- Preliminarmente, reconheço que houve erro cometido pelo apelante 
na redação do número de seu processo administrativo, afasta-se a 
alegação de que a parte pretenda postular em seu próprio nome 
direito alheio.

- Afasta-se a alegação de que a parte pretenda postular em seu 
próprio nome direito alheio, porquanto houve apenas um erro de 
redação e, assim, segue-se com a análise e julgamento do caso, 
tendo em vista o processo encontrar-se pronto para julgamento (art. 
1.013 do CPC/2015). 

- No mérito, a pretensão da apelante visando à concessão de liminar 
na ação cautelar para suspender a eficácia da decisão proferida em 
Processo Administrativo nº 010380.002.368/2006-32 que imputou 
responsabilidade tributária a apelante, não prospera. Em uma sim-
ples ilação percebe-se que há liame entre as sociedades envolvidas, 
não se trata de sociedades desconexas que só apresentam o nome 
fantasia em comum. Na verdade, quando se constata que a empresa, 
sócia majoritária da apelante, tem como seu acionista o particular o 
qual responde sobre sonegação de tributos, as alegações da Receita 
Federal tornam-se mais verídicas.   

- Apelação improvida.

Apelação Cível nº 579.830-CE

(Processo nº 0011270-72.2012.4.05.8100)

Relator: Desembargador Federal Lázaro Guimarães

(Julgado em 18 de abril de 2017, por unanimidade)
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PROCESSUAL CIVIL
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. FEITO DISTRIBUÍDO 
POR PARTE SEDIADA EM MUNICÍPIO COMPREENDIDO NA 
JURISDIÇÃO DE SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA. AJUIZAMENTO DA 
AÇÃO NO FORO DA CAPITAL DO ESTADO. CASO DE APLICA-
ÇÃO DO ARTIGO 99, I, DO CPC/73. COMPETÊNCIA TERRITO-
RIAL CONCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE 
OFÍCIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COM-
PETÊNCIA. FEITO DISTRIBUÍDO POR PARTE SEDIADA EM 
MUNICÍPIO COMPREENDIDO NA JURISDIÇÃO DE SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO NO FORO DA CAPITAL DO 
ESTADO. CASO DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 99, I, DO CPC/73. 
COMPETÊNCIA TERRITORIAL CONCORRENTE. IMPOSSIBILI-
DADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO 
SUSCITADO.

- Conflito Negativo de Competência, suscitado pela 15ª Vara Federal 
do Ceará (Limoeiro do Norte), sendo o Juízo suscitado a 2ª Vara 
Federal do Ceará (Fortaleza), nos autos da Ação Ordinária de n° 
0806869-89.2015.4.05.8100 ajuizada pelo MUNICÍPIO DE POTI-
RETAMA/CE em face da UNIÃO FEDERAL, objetivando provimento 
jurisdicional que condene o réu ao pagamento das diferenças do 
FUNDEF.

- A ação foi ajuizada inicialmente em Fortaleza e distribuída para a 2ª 
Vara Federal, tendo aquele Juízo, ora suscitado, declinado, de ofício, 
de sua competência em favor da 15ª Vara Federal, ora suscitante, 
ao argumento de que a parte autora tem domicílio na cidade de Po-
tiretama/CE, município este que estaria abrangido pela competência 
territorial da Subseção Judiciária de Limoeiro do Norte, segundo 
os artigos 5º e 6º da Resolução nº 10, de 14/04/2004, desta Corte.

- Vislumbra-se hipótese de competência territorial concorrente, caso 
em que o autor pode, dentro das opções previstas em lei, escolher 
o foro onde ajuizar a demanda contra a União, no intuito de facilitar 
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o acesso à justiça. No caso em tela, a edilidade autora optou pelo 
foro da Capital do Estado, conforme disposto no artigo 99 do CPC 
de 1973, vigente quando do ajuizamento da demanda sob discussão 
(10/2015).

- O artigo 6º da Resolução n°10, de 14 de abril de 2004, que instalou 
a 15ª Vara Federal de Limoeiro do Norte, atribuiu ao referido foro, den-
tro do território de sua jurisdição, plena competência para as causas 
previstas no art. 109 da Constituição Federal, não prevalecendo, em 
relação a ela, qualquer competência de Varas sediadas na Capital.

- Analisando-se o disposto na resolução retromencionada à luz 
da regra estabelecida no CPC de 1973, em seu artigo 99, I, é de 
se concluir, diferentemente do alegado pelo Juízo suscitado, pela 
competência da Vara Federal situada na capital, uma vez que, 
sendo o caso de competência concorrente, não há que se falar em 
prevalência entre foros.

- O próprio artigo 5° da referida resolução previu a distribuição dos 
feitos que tramitam nas varas sediadas em Fortaleza para a 15ª 
Vara Federal, ressalvando a competência territorial e as vinculações 
legais.

- Tratando-se de regra de competência relativa, não há que se falar 
em declinação de ofício da competência, conforme restou consagra-
do pelo STJ ao editar o enunciado nº 33 de sua súmula.

- Conflito negativo de competência que se conhece para declarar 
competente o Juízo suscitado (2ª Vara Federal do Ceará).

Processo nº 0807326-40.2016.4.05.0000 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Rogério de Menezes Fialho Moreira

(Julgado em 28 de abril de 2017, por unanimidade)
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PROCESSUAL CIVIL
EXECUÇÃO FISCAL. PIS/COFINS. INCONSTITUCIONALIDADE 
DO ART. 3º, § 1º, DA LEI Nº 9.718/98. ADEQUAÇÃO AO ENTENDI-
MENTO DO STJ FIRMADO NO RESP Nº 1.386.229/PE, JULGADO 
SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC/73 (ART. 1.036 
DO CPC/15). AFASTADA ILIQUIDEZ DA CDA. RETORNO DOS 
AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DA 
EXECUÇÃO FISCAL. NEGADO PROVIMENTO AOS EMBARGOS 
INFRINGENTES

EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL. PIS/COFINS. INCONSTITUCIONA-
LIDADE DO ART. 3º, § 1º, DA LEI Nº 9.718/98. ADEQUAÇÃO AO 
ENTENDIMENTO DO STJ FIRMADO NO RESP Nº 1.386.229/PE, 
JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC/73 (ART. 
1.036 DO CPC/15). AFASTADA ILIQUIDEZ DA CDA. RETORNO 
DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO 
DA EXECUÇÃO FISCAL. NEGADO PROVIMENTO AOS EMBAR-
GOS INFRINGENTES.

- Remessa a esta relatoria feita pelo Vice-Presidente deste Tribunal 
Regional Federal, a fim de que o acórdão combatido pelo recurso 
especial apresentado pela FAZENDA NACIONAL seja ajustado, 
nos termos do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ao decidido pelo 
Superior Tribunal de Justiça - STJ no REsp 1.386.229/PE, subme-
tido à sistemática dos recursos repetitivos prevista no art. 1.036 do 
CPC/2015 (art. 543-C do Código Revogado).

- No bojo do julgado em tela, entendeu a Primeira Seção do STJ 
que a declaração de inconstitucionalidade, em controle difuso, não é 
suficiente, por si só, para ilidir a presunção de liquidez e certeza da 
Certidão de Dívida Ativa - CDA fundamentada em preceito declara-
do inconstitucional, razão pela qual é incabível a extinção ex officio 
da execução fiscal, devendo apenas, se for o caso, ser expurgado 
o valor cobrado a maior, cabendo ao contribuinte demonstrar tal 
excesso de execução.
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- Assim, diante de tal posicionamento, não pode ser mantida a extin-
ção do feito executivo, sob a alegação de iliquidez de CDA fundada 
no art. 3º, § 1º, da Lei nº 9.718/98, conforme determinado no acórdão 
impugnado pelo recurso especial da FAZENDA NACIONAL.

- Adequação do acórdão recorrido à orientação firmada pelo STJ 
quando do julgamento do REsp 1.386.229/PE para negar provimento 
aos embargos infringentes e determinar o retorno dos autos à origem 
a fim de que seja dado regular prosseguimento à execução fiscal.

Embargos Infringentes na Apelação Cível nº 428.454/04-PE

(Processo nº 2005.83.00.006955-1/04)

Relator: Desembargador Federal Fernando Braga

(Julgado em 10 de maio de 2017, por unanimidade)
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PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO
PENSÃO POR MORTE. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL 
DO BENEFÍCIO ORIGINÁRIO COM REPERCUSSÃO NA PENSÃO. 
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR 
MORTE. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL DO BENEFÍCIO 
ORIGINÁRIO COM REPERCUSSÃO NA PENSÃO. DECADÊNCIA. 
INOCORRÊNCIA.

- O início do prazo decadencial ocorre a partir da data da concessão 
da Pensão por Morte, uma vez que apenas em face do Óbito do Se-
gurado advém a Legitimidade do Pensionista para postular a Revisão 
do Benefício, conforme Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de 
Justiça (Recursos Especiais n.ºs 201503056345 e 201401460914 e 
AGRESP 201401493327).

- Considerando que a Pensão foi concedida em 05.12.2012 e a Ação 
proposta em 09.12.2015, não decorreu o prazo decadencial de 10 
anos, razão pela qual a hipótese é de retorno dos Autos ao Juízo de 
Origem para continuidade do Julgamento, relativamente ao Pedido 
de Revisão do Cálculo Concessório do Benefício.

- Provimento do Recurso.

Processo nº 0809353-50.2015.4.05.8400 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Alexandre Luna Freire

(Julgado em 30 de abril de 2017, por unanimidade)
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PROCESSUAL CIVIL
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO ENTRE A CEF E MU-
NICÍPIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO NA FOLHA 
DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL. OBRIGAÇÃO DE 
FAZER. FALTA DE REPASSE PELA PREFEITURA. IMPOSSIBI-
LIDADE

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
CONTRATO ENTRE A CEF E MUNICÍPIO. EMPRÉSTIMO CONSIG-
NADO. DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR 
MUNICIPAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FALTA DE REPASSE PELA 
PREFEITURA. IMPOSSIBILIDADE.

- Caso em que se busca reforma de decisão que deferiu tutela 
antecipada, em caráter parcial, de modo a compelir o Município de 
Ouricuri/PE a repassar à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF os 
valores descontados a título de empréstimo consignado, da folha de 
pagamento de seus servidores, sob pena de multa diária correspon-
dente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

- Estabelecido no referido contrato entre o município e a CEF que os 
valores a serem repassados à segunda decorreriam de desconto na 
folha de pagamento dos servidores municipais, face ao empréstimo 
consignado, afastada a alegação – da municipalidade – de que os 
recursos em questão são de ordem pública. Ao contrário, sendo de 
natureza privada, decorrentes do pagamento de salários, não se 
lhes aplicando as restrições previstas nas Leis nºs 9.494/1997 e 
12.016/2009, envolvendo a Fazenda Pública.

- Ausência de teratologia na decisão agravada, porquanto determi-
nou o integral cumprimento do contrato, em especial da cláusula 2ª 
(segunda), segundo a qual o MUNICÍPIO DE OURICURI deveria 
repassar à CAIXA, até o 5º (quinto) dia útil contado da data do crédito 
do salário dos servidores, o total dos valores averbados e, quando 
ultrapassasse tal prazo, realizar o repasse com os encargos devidos.
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- No mais, a decisão envolveu efeitos prospectivos, referindo-se a 
valores atuais e futuros, sem atingir a esfera patrimonial municipal, 
limitando-se apenas aos valores descontados diretamente dos ser-
vidores.

- Agravo de instrumento não provido.

Processo nº 0800894-68.2017.4.05.0000 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Élio Siqueira Filho

(Julgado em 28 de abril de 2017, por unanimidade)
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PROCESSUAL PENAL
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE ROUBO QUALIFICADO. 
CAMINHÕES DOS CORREIOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 
REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO QUE O IMPOSTO NA 
SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL 
NÃO EVIDENCIADO

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA 
DE ROUBO QUALIFICADO. CAMINHÕES DOS CORREIOS. SEN-
TENÇA CONDENATÓRIA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO 
QUE O IMPOSTO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONSTRAN-
GIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

- Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de J.A.S.S., F.S.L., 
F.E.S.O., postulando liminarmente a revogação da prisão preventiva 
ou a substituição por medida cautelar prevista no artigo 319, CPP, 
para que seja assegurado aos pacientes o direito de recorrer em li-
berdade, determinando a expedição do competente alvará de soltura.

- A sentença, apesar de fazer referência ao fato de os réus “respon-
dem a diversas ações penais da mesma natureza”, não necessaria-
mente estava adotando tal fundamentação para manter a custódia 
dos pacientes, vez que ali, naquele trecho do comando sentencial, 
fazia-se referência aos demais réus.

- Ao contrário do que alega o impetrante, foi apresentada fundamen-
tação robusta ao negar o direito de recorrer em liberdade.

- O simples fato de se possibilitar o cumprimento da pena em re-
gime semiaberto, não confere ao sentenciado o direito de recorrer 
em liberdade, porquanto são diversos os pressupostos do regime 
semiaberto e da prisão cautelar. Precedente STJ.

- No que toca ao fato de na localidade inexistir local apropriado para o 
início da pena no semiaberto, implicando no cumprimento em regime 
mais gravoso, não há no feito informações a respeito das condições 
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do estabelecimento carcerário para o qual os sentenciados serão 
encaminhados, não havendo, pois, espaço para o seu deslinde nos 
presentes autos, em que o rito especial do writ impede a dilação 
probatória ou a apreciação aprofundada das evidências porventura 
já produzidas. Constrangimento ilegal não demonstrado.

- Mesmo que os pacientes sejam primários e com bons anteceden-
tes não inviabiliza o recolhimento preventivo, quando fundado nos 
requisitos do art. 312 do CPP.

- Denegação da ordem.

Processo nº 0800374-11.2017.4.05.0000 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Paulo Machado Cordeiro

(Julgado em 4 de abril de 2017, por unanimidade)
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PROCESSUAL PENAL
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA PERSEGUINDO A EXCLUSÃO 
DAS PENAS DE PERDA DO CARGO E A INABILITAÇÃO PARA 
O EXERCÍCIO DO CARGO PÚBLICO, APLICADAS EM AÇÃO 
CRIMINAL, A FIM DE PERMITIR O DEMANDANTE DE SE CAN-
DIDATAR A CARGO ELETIVO, ATÉ O JULGAMENTO DE AÇÃO 
REVISIONAL

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. MEDIDA CAUTELAR INOMI-
NADA PERSEGUINDO A EXCLUSÃO DAS PENAS DE PERDA 
DO CARGO E A INABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO 
PÚBLICO, APLICADAS EM AÇÃO CRIMINAL, A FIM DE PERMITIR 
O DEMANDANTE DE SE CANDIDATAR A CARGO ELETIVO, ATÉ 
O JULGAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL.

- O demandante foi condenado pela prática do delito traçado no inc. I, 
do art. 1º, do Decreto-Lei 201, de 1967. Nesta Corte, na Quarta Tur-
ma, foi declarada a prescrição da pretensão punitiva relativa apenas 
à pena privativa de liberdade, mantida a condenação na perda de 
cargo público e da inabilitação para o exercício de cargo ou função 
pública, pelo prazo de cinco anos, na soleira de que estas penas 
têm prazo prescricional próprio, ou seja, de doze anos.

- O decisório reportado é do Des. Lázaro Guimarães, na ACR 8.048-
PB, de 30 de agosto de 2011.

- A perda do cargo e a inabilitação para o exercício de cargo público, 
pelo prazo de cinco anos, a teor do § 2º, do art. 1º, do Decreto-Lei 
201, é uma consequência da condenação definitiva em qualquer dos 
crimes definidos no referido art. 1º, sem prejuízo da reparação civil 
do dano causado ao patrimônio público ou particular.

- Ou seja, não é uma pena isolada e independente, não necessi-
tando nem ser declarada para ser aplicada, por ser um apêndice 
da condenação em qualquer dos crimes definidos no mencionado 
Decreto-Lei 201.
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- Ademais, mesmo que fosse considerada como pena acessória, 
invocar-se-ia a diretriz encastelada no art. 188, do Código Penal, a 
apregoar que as penas mais leves prescrevem com as mais graves. 
No caso concreto, a pena de reclusão, prevista para o crime alojado 
no inc. I, do art. 1º, do Decreto-Lei 201, seria a principal, por ser 
mais grave, na medida em que lida com a restrição à liberdade do 
acusado, enquanto a perda do cargo e a inabilitação ao cargo público 
seriam meramente acessórias.

- No caso concreto, a prescrição matou a pena privativa de liberdade, 
entendendo o julgado, ora sob enfoque, que as penas, acarretadas 
pela aplicação da restritiva de liberdade, poderia ser aplicada, como, 
de fato, o foi.

- É certo que, debruçando sobre a jurisprudência, há decisões para 
todos os lados, registrando-se, a favor desse entendimento, julga-
do do Supremo Tribunal Federal, via do Min. Marco Aurélio, bem 
como desta Corte, através dos Desembargadores Edilson Nobre, 
Élio Wanderley, e Ivan Lira de Carvalho (convocado), sendo de se 
realçar, no caso, trecho do voto do Min. Marco Aurélio: Tendo sido 
fixada a pena restritiva de liberdade no patamar de dois anos, incidiu, 
ante a passagem dos quatro anos previstos no inciso V do art. 109 
do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva, fato a afastar 
a base de inabilitação.

- É aqui o caso.

- O argumento central, utilizado pelo Ministério Público Federal, ao 
contestar a presente medida cautelar inominada, se centraliza no fato 
de que a Revisão Criminal não tem o condão de obstar a execução 
da sentença condenatória transitada em julgado, haja vista que o 
pedido revisional não possui efeito suspensivo.

- Não é exatamente esse o centro da discussão. Aqui, paira a pre-
tensão no direito, líquido e certo, de se ter excluídas as duas penas 
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acessórias, isto é, de perda do cargo e de inabilitação do exercício 
de cargo público, pelo prazo de cinco anos, por ser acessória da 
pena principal, que, aliás, nem aplicada foi, em decorrência da pres-
crição, na defesa de que o prazo prescricional, que atinge a mais 
grave, também leve de roldão a pena mais leve, traduzida nas duas 
reportadas.

- Destaca-se, por fim, que o uso da presente medida cautelar é 
justificada pela necessidade de se obter uma resposta rápida, a fim 
de limpar o terreno para o demandante poder ser candidato a cargo 
eletivo na eleição passada.

- Procedência da presente ação, para afastar as duas penas, até o 
julgamento de revisão criminal.

Processo nº 0805710-30.2016.4.05.0000 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Vladimir Souza Carvalho

(Julgado em 5 de abril de 2017, por unanimidade)
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PROCESSUAL PENAL
HABEAS CORPUS COM VISTAS A TRANCAR PROCESSO PE-
NAL. CRIME DE AMEAÇA (ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL). 
PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO 
PENAL. PRETENSÃO DE ANTECIPAÇÃO DA ANÁLISE PROBA-
TÓRIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COM VISTAS 
A TRANCAR PROCESSO PENAL. CRIME DE AMEAÇA (ARTIGO 
147 DO CÓDIGO PENAL). PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O 
EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE ANTECIPAÇÃO 
DA ANÁLISE PROBATÓRIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

- Impetrado habeas corpus para o trancamento de ação penal mo-
vida em razão da suposta prática do crime de ameaça (artigo 147 
do Código Penal) contra Superintendente do Ministério da Pesca e 
Agricultura no Estado do Ceará, não se configura, nos termos do 
artigo 102, inciso II, alínea a, e do artigo 105, inciso II, alínea a, da 
Constituição Federal, hipótese de cabimento de recurso ordinário 
de competência do col. STF e do eg. STJ, devendo se rechaçada a 
prefacial de não conhecimento do remédio constitucional.

- Para o trancamento de ação penal sob o fundamento de falta de 
justa causa, não devem ser vislumbrados indícios de materialidade 
delitiva e de autoria, o que não se verifica no presente caso, já que, 
embora a testemunha apontada não tenha ouvido o integral teor de 
conversa entre o paciente e o ofendido, há relato de que, de fato, 
ocorreu discussão entre eles.

- Na verdade, verifica-se que o impetrante quer que se antecipe, 
para este momento, um juízo de certeza acerca de elementos que 
foram produzidos em sede de investigação policial.

- Habeas corpus denegado.
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Habeas Corpus nº 6.320-CE

(Processo nº 0000522-55.2017.4.05.0000)

Relator: Desembargador Federal Fernando Braga

(Julgado em 27 de abril de 2017, por unanimidade)
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PROCESSUAL PENAL
EXECUÇÃO. PERMANÊNCIA DE APENADO EM PRESÍDIO FE-
DERAL. PERDA DO OBJETO

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO. PERMANÊNCIA 
DE APENADO EM PRESÍDIO FEDERAL. PERDA DO OBJETO.

- Agravo de Execução Penal interposto em face de Decisão que 
deferiu Pedido de Renovação da Permanência de Apenado em 
Penitenciária Federal, por mais 360 dias, a contar de 02.06.2015 
até 26.05.2016.

- Perda do Objeto do Recurso, em razão do decurso de tempo, 
fixado na Decisão agravada. Precedente: AGEXP nº 1.650, Relator 
Desembargador Federal Marcelo Navarro, 3ª Turma do TRF-5ª Re-
gião, DJe de 19.04.2012.

Processo nº 0809308-12.2016.4.05.8400 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Alexandre Luna Freire

(Julgado em 10 de abril de 2017, por unanimidade)
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PROCESSO PENAL
REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA 
EM JULGADO. CONDENAÇÃO NAS PENAS DO ART. 304, C/C O 
ART. 297, AMBOS DO CP. RÉU SOLTO. PUBLICAÇÃO DA SEN-
TENÇA NA IMPRENSA OFICIAL. ART. 392 DO CPP. NULIDADES 
INEXISTENTES. IMPROCEDÊNCIA

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. SENTENÇA 
CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. CONDENAÇÃO 
NAS PENAS DO ART. 304, C/C O ART. 297, AMBOS DO CP. RÉU 
SOLTO. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA NA IMPRENSA OFICIAL. 
ART. 392 DO CPP. NULIDADES INEXISTENTES. IMPROCEDÊN-
CIA. 

- A alegação de que a ação penal em evidência foi processada à 
revelia do réu não prospera, pois, analisando a cópia da sentença 
condenatória, há referência a atos processuais que infirmam tal 
tese, entre os quais, a apresentação de resposta à acusação e o 
interrogatório do acusado, em Juízo.

- Publicada a sentença condenatória na imprensa oficial, não há 
nulidade a ser declarada, já que, em se tratando de réu solto, é 
prescindível a sua intimação pessoal, nos termos do art. 392 do 
CPP. Precedentes do STJ. 

- Revisão criminal improcedente.

Revisão Criminal nº 224-PE

(Processo nº 0001161-10.2016.4.05.0000)

Relator: Desembargador Federal Élio Siqueira Filho

(Julgado em 26 de abril de 2017, 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

T R I B U T Á R I O



126

Boletim de Jurisprudência nº 7/2017

TRIBUTÁRIO
APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCOR-
RENTE. AUSÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA E INTERRUPTIVA 
DENTRO PRAZO QUINQUENAL. FASES PROCESSUAIS AN-
TERIORES A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONTINUAM 
VÁLIDAS. ATO EXECUTÓRIO DE BLOQUEIO BACENJUD NA 
CONTA DO CORRESPONSÁVEL ANTERIOR À PRESCRIÇÃO 
INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE NOS ATOS PRO-
CESSUAIS ANTERIORES. TRATA-SE DE ATO JURÍDICO PER-
FEITO. A DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 
TEM EFEITO FUTURO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS 
AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA QUE SE RECONHEÇA O CRÉ-
DITO BLOQUEADO. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL PROVIDA

EMENTA: TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL. PRES-
CRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE CAUSA SUSPENSI-
VA E INTERRUPTIVA DENTRO PRAZO QUINQUENAL. FASES 
PROCESSUAIS ANTERIORES A PRESCRIÇÃO INTERCORREN-
TE CONTINUAM VÁLIDAS. ATO EXECUTÓRIO DE BLOQUEIO 
BACENJUD NA CONTA DO CORRESPONSÁVEL ANTERIOR À 
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE 
NOS ATOS PROCESSUAIS ANTERIORES. TRATA-SE DE ATO 
JURÍDICO PERFEITO. A DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO IN-
TERCORRENTE TEM EFEITO FUTURO. SENTENÇA ANULADA. 
RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA QUE SE RE-
CONHEÇA O CRÉDITO BLOQUEADO. APELAÇÃO E REMESSA 
OFICIAL PROVIDA. 

- Na sentença, o douto juízo afastou a transformação em paga-
mento definitivo dos valores bloqueados nos autos, em abril de 
2007 (fl. 125), uma vez que o crédito foi fulminado pelo instituto da 
prescrição, haja vista não terem sido encontrados bens do devedor, 
conforme variadas tentativas por parte do exequente (fl. 42-65/67 
(13.03.2002)-109 (17.10.2006)-115 (15.02.2007)-231 (14.10.2008)-
244 (01.02.2012).
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- Trata-se de execução fiscal instaurada em 20.10.2000 (fl. 4) contra 
o Cotonifício Capibaribe S/A e outros. Após infrutíferas buscas por 
bens do devedor, em 09.04.2007, o douto julgador bloqueou a conta 
corrente do Sr. Nelson de Lemos Paggi, corresponsável (fl. 76), no 
valor de R$ 10.393.49 (dez mil trezentos e noventa e três reais e 
quarenta e nove centavos - fl. 125) em uma dívida  cuja soma  perfazia 
R$ 4.901.493,06 (quatro milhões novecentos e um mil e quatrocentos 
e noventa e três reais e seis centavos), em outubro de 2005  (fl.130).

- Da leitura dos autos, assiste razão à Fazenda Nacional. Verifico 
que no período anterior à reconhecida prescrição intercorrente, dada 
a ausência de causa suspensiva ou interruptiva no feito, o proces-
so seguia curso normal, culminando com o bloqueio BACEN-JUD 
na conta do corresponsável. Ora, se a conversão em renda não 
ocorreu na ocasião, deveu-se ao devido processo legal, em que o 
Sr. Nelson Lemos Paggi exerceu seu amplo direito de defesa até a 
Corte Superior. Os atos processuais nas variadas fases anteriores 
à suspensão da execução foram todos validados. Não há como dei-
xar de reconhecer isso. Não existe qualquer nulidade na constrição 
efetivada, até porque o próprio STJ reconheceu a responsabilidade 
tributária do excipiente. 

- Na verdade, a prescrição intercorrente foi declarada para atos 
processuais do futuro, isto é, novos atos executórios, contrições 
de bens em nome da executada, após a declaração de prescrição 
intercorrente. Porém, não há que se falar em ato processual anulado 
de efeito pretérito, cujos atos a legalidade se impõem. 

- Também esclareça-se, não se trata da hipótese em que o contribuin-
te paga crédito tributário já prescrito, porquanto não há como validar 
crédito tributário inexistente. E também não se trata de hipótese de 
prescrição intercorrente para o redirecionamento do corresponsável 
quando entre a citação da pessoa jurídica executada e a citação dos 
administradores e dirigentes da executada já transcorreu o lapso de 
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cinco anos. O caso em apreço é diferente. Até a fase dos sucessivos 
pedidos de suspensão processual, os autos seguiam incólumes. 
Reconheço assim a legitimidade do pedido da exequente. 

- Desse modo, anulo a sentença para determinar o retorno dos autos 
à vara de origem a fim de que, antes de reconhecida a prescrição 
intercorrente e assim, determinar o cancelamento da CDA, converta 
em renda em definitivo o valor bloqueado contido à fl. 127 dos autos.

- Apelação e remessa oficial providas.

Apelação/Reexame Necessário nº 34.181-PE

(Processo nº 2000.83.00.017161-0)

Relator: Desembargador Federal Lázaro Guimarães

(Julgado em 25 de abril de 2017, por unanimidade)
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TRIBUTÁRIO
APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU 
IMPROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO EM AÇÃO DECLARA-
TÓRIA BUSCANDO SER DESOBRIGADA DO PAGAMENTO DA 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INCIDENTE SOBRE OS DEPÓSITOS 
DEVIDOS REFERENTES AO FGTS, INSTITUÍDA PELO ART. 1º 
DA LEI COMPLEMENTAR 110/2001

EMENTA: TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA SEN-
TENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO 
EM AÇÃO DECLARATÓRIA BUSCANDO SER DESOBRIGADA DO 
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INCIDENTE SOBRE 
OS DEPÓSITOS DEVIDOS REFERENTES AO FGTS, INSTITUÍDA 
PELO ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR 110/2001.

- A parte apelante requer autorização para efetivar o depósito das 
parcelas referentes à exação em questão, com suspensão da 
exigibilidade, considerando que o Agravo de Instrumento 0804515-
10.2016.4.05.0000 teve perda de objeto por superveniência da 
sentença.

- O art. 151, inc. II, do Código Tributário Nacional, faculta ao contri-
buinte, independente de autorização, depositar o valor integral do 
crédito tributário em discussão, o que constitui causa expressa de 
suspensão da exigibilidade [Superior Tribunal de Justiça: AGARESP 
201200722474, Min. Teori Albino Zavascki, DJe 28 de junho de 2012; 
AGARESP 201403372544, Regina Helena Costa, DJe 28 de março 
de 2016].

- No tocante ao mérito, na linha do precedente desta Corte Regio-
nal: (...) 3. Registre-se que o Supremo Tribunal Federal declarou 
inconstitucional tão somente o dispositivo da Lei Complementar 
110/01 relativo ao prazo para que a nova contribuição entrasse em 
vigor, diante da exigência do art. 150, III, b, da CF/88, mantendo 
constitucionais as contribuições sociais dos artigos 1º e 2º da referida 
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Lei. 4. Como espécie tributária que também se destina ao Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço, a contribuição enquadra-se no 
disposto no artigo 217, IV e V, do Código Tributário Nacional, o qual 
alude à contribuição destinada ao FGTS e admite a criação por lei de 
outras de fins sociais, sendo seus recursos utilizados em programas 
sociais e ações estratégicas de infraestrutura, sempre voltados à 
atuação da União na ordem social. 5. As exações da LC 110/2001 
têm nítida finalidade social (atender ao direito social referido no in-
ciso III do artigo 7º da CF/88) e, portanto, são contribuições sociais, 
enquadrando-se na subespécie contribuições sociais gerais, que se 
submetem à norma do art. 149, e não a do art. 195 da Constituição 
Federal, como bem entendeu o Supremo Tribunal Federal, na ADIN 
2.556/DF. 6. A contribuição instituída pelo art. 1º da Lei Complemen-
tar nº 110/2001 possui caráter permanente, conforme se extrai da 
própria norma, uma vez que não há qualquer delimitação de prazo 
para sua vigência. (...) [PJe: 08056438320144058100, AC/CE, Des. 
Emiliano Zapata Leitão, convocado, julgado 10 de fevereiro de 2015].

- Na mesma linha do precedente citado: PJe 08056715120144058100, 
AC/CE, Des. Rogério Fialho Moreira, julgado 24 de março de 2015.

- Não merece prosperar o pedido de afastamento da cobrança com 
fundamento no exaurimento/desvio de finalidade, tampouco com 
fundamento em suposta temporariedade da cobrança.

- Apelação improvida.

Processo nº 0803475-22.2016.4.05.8300 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Vladimir Souza Carvalho

(Julgado em 21 de abril de 2017, por unanimidade)
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TRIBUTÁRIO
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA POR DESCUMPRI-
MENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. ART. 32, IV, DA LEI 
Nº 8.212/91. RESPONSABILIDADE PESSOAL DO PREFEITO. 
ÔNUS DO FISCO DE DEMONSTRAR O DOLO ESPECÍFICO. 
NÃO COMPROVAÇÃO. ARTIGO 137 DO CTN. REGULARIDADE 
DA CDA AFERIDA DE OFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
PROVIMENTO DA APELAÇÃO

EMENTA: TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. 
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓ-
RIA. GFIP. ART. 32, IV, DA LEI Nº 8.212/91. RESPONSABILIDADE 
PESSOAL DO PREFEITO. ÔNUS DO FISCO DE DEMONSTRAR O 
DOLO ESPECÍFICO. NÃO COMPROVAÇÃO. ARTIGO 137 DO CTN. 
REGULARIDADE DA CDA AFERIDA DE OFÍCIO. HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO DA APELAÇÃO.

- Apelação interposta contra a sentença que, em embargos à exe-
cução fiscal, julgou improcedente o pedido de extinção do feito 
executivo.

- O apelante aduz, em síntese, (1) inépcia da inicial, haja vista a 
ausência de memória dos cálculos e acostamento de planilha de-
monstrativa da evolução do débito com as atualizações legais; (2) 
certidões de dívida ativa eivadas de nulidade por inobservância dos 
requisitos previstos no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80; (3) dívida 
que se reporta à aplicação de multa proveniente de procedimento 
administrativo que desobedece ao princípio do devido processo 
legal, por violação da ampla defesa, tendo em vista a ausência de 
notificação regular para impugnação do auto lavrado; (4) necessidade 
de substituição da extinta UFIR pelo INPC, por ser o indexador que 
melhor reflete a perda de poder aquisitivo da moeda nacional; (5) 
impossibilidade de cumulação da multa moratória com a multa por 
descumprimento de obrigação acessória por gerar bis in idem e uma 
cobrança excessiva, confiscatória.
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- Cabe ao Juiz, de ofício, avaliar a regularidade da CDA, inclusive 
no que concerne a sua validez e sua certeza que, na hipótese, esta-
riam comprometidas em razão da ilegalidade na aplicação da multa 
administrativa objeto da execução fiscal. 

- Quando se trata de responsabilização pessoal pelo descumprimento 
de obrigação tributária, seja acessória, seja principal, aplicável é o 
art. 137 do Código Tributário Nacional - CTN, que possui natureza de 
lei complementar, e não solitariamente o artigo 41 da Lei 8.212/91, 
ainda que revogado pela Lei nº 11.941/09. Precedentes.

- Hipótese em que nada foi aventado pelo INSS que indicasse que 
a punição foi aplicada levando-se em conta qualquer outro fator que 
não a mera função exercida pelo autor (prefeito municipal), indepen-
dentemente do exame de como agiu.

- Parte embargada condenada ao pagamento de honorários ad-
vocatícios fixados em R$ 5.000,00, nos termos do art. 20, § 4º, do 
CPC/73, especialmente em atenção ao valor atribuído à causa, bem 
como ao trabalho realizado pelo advogado.

- Apelação provida.

Apelação Cível nº 593.687-RN

(Processo nº 0000504-10.2017.4.05.9999)

Relator: Desembargador Federal Rogério de Menezes Fialho Moreira

(Julgado em 27 de abril de 2017, por unanimidade)
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TRIBUTÁRIO
APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA E REMESSA OFI-
CIAL. TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DE PIS/CO-
FINS COM DÉBITOS PRÓPRIOS DA CIDE. PREVISÃO NO ART. 
16, I, DA LEI 11.116/2005, A QUAL, POR FAZER REMISSÃO AO 
ART. 17 DA LEI 11.033/2004, REQUER A EXISTÊNCIA DE VEN-
DAS COM SUSPENSÃO, ISENÇÃO, ALÍQUOTA ZERO OU NÃO 
INCIDÊNCIA. PROVIMENTO

EMENTA: APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA E RE-
MESSA OFICIAL. TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO 
DE PIS/COFINS COM DÉBITOS PRÓPRIOS DA CIDE. PREVISÃO 
NO ART. 16, I, DA LEI 11.116/2005, A QUAL, POR FAZER REMIS-
SÃO AO ART. 17 DA LEI 11.033/2004, REQUER A EXISTÊNCIA DE 
VENDAS COM SUSPENSÃO, ISENÇÃO, ALÍQUOTA ZERO OU 
NÃO INCIDÊNCIA. PROVIMENTO.

- Ao contrário do exposto pelas razões do apelo, a apelada não obje-
tivou o reconhecimento do seu crédito de PIS/COFINS para utilização 
em sistemática não cumulativa de outro tributo (CIDE), mas sim para 
a compensação propriamente dita relativamente a débitos próprios, 
tanto que lastreou sua pretensão no art. 16, I, da Lei 11.116/2005.

- O art. 16, I, da Lei 11.116/2005 assegura que o titular de saldo 
credor de PIS/COFINS – situação na qual se enquadra a apelada 
no intervalo de 01/02/2015 a 30/04/2015 – proceda à compensação 
com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e 
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, 
dentre os quais se inclui a CIDE. No entanto, tal preceito legal faz 
referência à existência de saldo credor  acumulado por vendas com 
suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência, o que não é a 
situação ostentada pela apelada.

- Não se desconhece que, a partir do RE 174.478, cuja orientação 
prevalecente foi ratificada pelo julgamento da repercussão no RE 
635.688, o Supremo Tribunal Federal equiparou, para fins de tra-
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tamento jurídico, a redução de base de cálculo à isenção parcial e, 
com isso, entendeu não haver, em sede de ICMS, direito do con-
tribuinte ao creditamento nessas situações, em face do art. 153, § 
2º, II, da Constituição Federal, mas, em nenhum momento, cuidou 
da equiparação da redução de alíquota à isenção parcial. Isso é 
justificável tendo em vista que, ao contrário da redução da base de 
cálculo, que exclui determinadas relações jurídicas da incidência 
tributária, a diminuição de alíquota apenas reduz o montante devido, 
sem restringir o alcance da norma tributária.

- Descabida a invocação do art. 8º da Lei 10.336/2001, porque cuida 
de hipótese distinta (dedução do valor da CIDE dos valores devidos 
a título de PIS e COFINS) daquela na qual consiste a pretensão, 
sendo de notar que interpretação que a utilize no caso dos autos 
enfrenta a reserva legal a que refere o art. 150, § 6º, da Lei Maior, 
sem contar que o instituto da compensação tributária, nos termos do 
art. 171, caput, do Código Tributário Nacional, haverá de satisfazer 
as condições e garantias prevista em lei formal.

- Provimento da apelação e da remessa oficial. Segurança denegada.

Processo nº 0800493-35.2016.4.05.8300 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Edilson Pereira Nobre Júnior

(Julgado em 27 de abril de 2017, por unanimidade)
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TRIBUTÁRIO
AÇÃO CAUTELAR. PENHORA EXCESSIVA. CONSTRIÇÃO DE 
VEÍCULO DE GRANDE PORTE PARA GARANTIA DE DÍVIDA DE 
PEQUENO VALOR. LIBERAÇÃO DO GRAVAME. SUBSTITUI-
ÇÃO. DEPÓSITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO 
DA CAUSALIDADE

EMENTA. TRIBUTÁRIO. AÇÃO CAUTELAR. PENHORA EXCES-
SIVA. CONSTRIÇÃO DE VEÍCULO DE GRANDE PORTE PARA 
GARANTIA DE DÍVIDA DE PEQUENO VALOR. LIBERAÇÃO DO 
GRAVAME. SUBSTITUIÇÃO. DEPÓSITO. HONORÁRIOS ADVO-
CATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

- Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de condenação 
da recorrida (Fazenda Nacional) ao pagamento de verbas honorá-
rias, pelo princípio da causalidade, na sentença que determinou a 
substituição da penhora do veículo PFL 7098 pelo depósito feito nos 
autos executivos.

- A jurisprudência do STJ tem firmado o entendimento de que “a 
imposição dos ônus processuais, no Direito Brasileiro, pauta-se pelo 
princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, se-
gundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve 
arcar com as despesas dele decorrentes”. (AGRESP 201000255650, 
LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, 25/08/2010). É a hipótese do caso 
em apreço.

- No presente caso, embora o apelante tenha concorrido para a 
penhora, cabia a Fazenda Nacional certificar-se da existência de 
outros bens do recorrente passíveis de constrição, com vistas a evitar 
bloqueio de valor excessivo, conforme ocorreu no presente caso, 
com a penhora de um veículo de grande porte para o pagamento 
de uma dívida um pouco acima de R$ 1.000,00.

- Nesse sentido, a condenação da recorrida na verba honorária é de 
rigor, em decorrência da aplicação dos princípios da causalidade e 
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sucumbência, pois a parte foi obrigada a contratar advogado para 
defender-se e obter a liberação do gravame, com a substituição da 
penhora.

- Apelação provida, para condenar a Fazenda Nacional em honorários 
advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 
art. 85, § 8º, do CPC/2015.

Processo nº 0807991-22.2015.4.05.8300 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Roberto Machado

(Julgado em 18 de maio de 2017, por unanimidade)
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TRIBUTÁRIO
EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO PARA OS SÓCIOS. 
ART. 135 DO CTN. EXCESSO DE PODERES, INFRAÇÃO DA LEI 
OU DO ESTATUTO. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO-GERENTE 
COM PODERES À ÉPOCA DOS FATOS GERADORES. NÃO DE-
MONSTRAÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO CARAC-
TERIZADAS AS HIPÓTESES LEGAIS (ART. 1.022 DO NOVO CPC). 
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO 
OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA DECISÃO ATACADA. 
IMPROVIMENTO

EMENTA: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMEN-
TO PARA OS SÓCIOS. ART. 135 DO CTN. EXCESSO DE PODE-
RES, INFRAÇÃO DA LEI OU DO ESTATUTO. RESPONSABILIDADE 
DO SÓCIO-GERENTE COM PODERES À ÉPOCA DOS FATOS 
GERADORES. NÃO DEMONSTRAÇÃO. EMBARGOS DECLARA-
TÓRIOS. NÃO CARACTERIZADAS AS HIPÓTESES LEGAIS (ART. 
1.022 DO NOVO CPC). INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURI-
DADE, CONTRADIÇÃO OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA 
DECISÃO ATACADA. IMPROVIMENTO.

- O julgado embargado adotou posicionamento expresso no sentido 
de que, para o redirecionamento da execução fiscal, é imprescindível 
que o sócio-gerente a quem se pretenda redirecionar tenha exercido 
a função de gerência, no momento dos fatos geradores, e que tenha 
agido com excesso de poderes, infração da lei ou do estatuto, ou no 
caso de dissolução irregular da empresa.

- O acórdão acrescentou que os débitos que lastreiam o executivo 
fiscal são relativos aos anos de 1997 e 1998. Não se comprovou 
que o sócio para o qual se pretende o redirecionamento possuía 
poderes de gestão à época do fato gerador da dívida. A alteração do 
Contrato Social da empresa executada promovida junto à JUCEPE, 
em 12.03.2005, não comprova que o sócio em questão já havia assu-
mido a gerência e administração na época do fato gerador da dívida.
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- É incabível, em sede de embargos de declaração, a busca por 
novo julgamento da matéria já expressamente decidida na decisão 
combatida.

- Não estão caracterizadas nenhuma das hipóteses legais previs-
tas para interposição de embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), 
descabendo, assim, a utilização de dito recurso para modificação 
do julgado.

- A parte embargante, em verdade, busca apontar um suposto 
erro no julgar, ou seja, o chamado error in judicando que, segundo 
entendimento dominante e diante da própria natureza meramente 
integrativa do recurso, não é passível de impugnação na estreita via 
dos embargos de declaração.

- O Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento de que 
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões sus-
citadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 
para proferir a decisão. A previsão trazida pelo art. 489 do CPC/2015 
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pela Corte Superior, 
no sentido de que é dever do julgador apenas enfrentar as questões 
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. Pre-
cedente: (STJ - Primeira Seção, EDMS 201402570569, Min. Diva 
Malerbi (Convocada), DJe: 15/06/2016).

- Os embargos de declaração não se prestam à pretensão de novo 
julgamento da causa, nem são cabíveis para fins de prequestiona-
mento, na ausência de omissão, obscuridade ou contradição.

- Embargos declaratórios não providos.
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Processo nº 0802354-27.2016.4.05.0000 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Carlos Rebêlo Júnior

(Julgado em 5 de abril de 2017, por unanimidade)
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ADMINISTRATIVO

Processo nº 0801731-44.2015.4.05.8100 (PJe)
ANISTIADO POLÍTICO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. TRANS-
CURSO DE MAIS DE DOZE ANOS ENTRE O ADVENTO DA LEI 
Nº 10.559/2002 E A PROPOSITURA DA PRESENTE DEMANDA. 
PROVIMENTO DA APELAÇÃO DA UNIÃO. APELAÇÃO DA PARTE 
AUTORA, CIRCUNSCRITA À MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDE-
NIZAÇÃO, PREJUDICADA
Relator: Desembargador Federal Edilson Pereira Nobre Júnior......6

Processo nº 0802267-82.2016.4.05.8500 (PJe)
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚ-
MERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO À NOMEA-
ÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. SURGI-
MENTO DE VAGAS NO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. 
AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RE 837.311
Relator: Desembargador Federal Roberto Machado..................... 8

Processo nº 0801677-40.2013.4.05.8200 (PJe)
SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICO EM ENFERMAGEM. LOTAÇÃO 
NA UTI DE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONTATO COM POR-
TADORES DE DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS. GRAU DE 
INSALUBRIDADE MÁXIMO. DIREITO
Relator: Desembargador Federal Rubens de Mendonça Canuto Neto..10

Processo nº 0802692-53.2013.4.05.8100 (PJe)
CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS E CONTROLE DE 
LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. APELAÇÕES. 
PROVIMENTO PARCIAL
Relator: Desembargador Federal Alexandre Luna Freire...............12

Processo nº 0801751-94.2013.4.05.8200 (PJe)
INFRAÇÃO AMBIENTAL. APREENSÃO DE LAGOSTA NA ÉPOCA 
DO “DEFESO”. ERRO DE PROIBIÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTORI-
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ZAÇÃO LEGAL. PRÉVIA ADVERTÊNCIA. DESNECESSIDADE. LE-
GALIDADE DA MULTA. CONVERSÃO DA MULTA EM PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS. DISCRICIONARIEDADE. REDUÇÃO DO VALOR 
DA MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL
Relator: Desembargador Federal Élio Siqueira Filho...................14

Apelação Cível nº 588.726-CE
ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO. DELEGAÇÃO DE SER-
VIÇO NOTARIAL APÓS A CF/88. EFETIVAÇÃO DO SUBSTITUTO 
NA TITULARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VACÂNCIA OCORRIDA 
SOB A ÉGIDE DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. EXIGÊNCIA DE RE-
ALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA O PREENCHIMENTO 
DA VAGA. ARTS. 5º, 37, I E II, E 236, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL DE 1988
Relator: Desembargador Federal Leonardo Carvalho...................16

AMBIENTAL

Processo nº 0806493-69.2016.4.05.8100 (PJe)
AÇÃO ORDINÁRIA. IBAMA. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. 
ADESÃO A PARCELAMENTO. POSTERIOR DISCUSSÃO JUDICIAL 
ACERCA DA LEGALIDADE DA COBRANÇA. POSSIBILIDADE. 
ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ NO JULGAMENTO DO 
RESP 1.133.027
Relator: Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima...21

Processo nº 0800622-74.2017.4.05.0000 (PJe)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTOS DE INFRAÇÃO DO IBAMA. 
MANUTENÇÃO EM DEPÓSITO DE LENHA NATIVA. PRESUNÇÃO 
DE LEGITIMIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SUS-
PENSÃO DAS PENALIDADES. DESCABIMENTO
Relator: Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima...23
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Processo nº 0801748-78.2014.4.05.8500 (PJe)
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATIVIDADE DE CARCINICULTURA EM 
ÁREA DE MANGUE. IMPOSSIBILIDADE. ENCERRAMENTO DAS 
ATIVIDADES. RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. APELA-
ÇÃO QUE SE FUNDAMENTA NO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA 
PESSOA DIANTE DO ENCERRAMENTO DA ATIVIDADE EXPLO-
RADA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL CONCRETA. 
APELAÇÃO IMPROVIDA
Relator: Desembargador Federal Rubens de Mendonça Canuto Neto..27

Apelação Cível nº 567.238-PE
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE DE RO-
DOVIA. MPF. MPE. CPRH. DER. ALEGAÇÃO DE DANO AMBIEN-
TAL. MEDIDAS REQUERIDAS PELO IPHAN. IMPLEMENTAÇÃO. 
INOCORRÊNCIA DO DANO
Relator: Desembargador Federal Leonardo Carvalho..................29

CIVIL

Processo nº 0800701-35.2015.4.05.8500 (PJe)
AÇÃO MONITÓRIA. CAPITALIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA 
LEI DA USURA ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONTRATO 
POSTERIOR À EDIÇÃO DA MP 2.170/2000. POSSIBILIDADE
Relator: Desembargador Federal Paulo Machado Cordeiro.........33

Processo nº 0803286-44.2016.4.05.8300 (PJe)
SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. 
PRELIMINAR REJEITADA. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO 
DE DEFESA. QUITAÇÃO DE TODAS AS PRESTAÇÕES PACTUA-
DAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE COBERTURA DO FCVS, NO 
CONTRATO EM QUESTÃO
Relator: Desembargador Federal Lázaro Guimarães...................35
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Processo nº 0800726-66.2017.4.05.0000 (PJe)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE DA CAIXA ECO-
NÔMICA FEDERAL QUANTO A VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. 
CONJUNTO RESIDENCIAL. VERBAS DO PAR - PROGRAMA DE 
ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. LEGITIMIDADE DA CONSTRU-
TORA. REINCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO DE ORIGEM
Relator: Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima..36

Processo nº 0800871-70.2016.4.05.8500 (PJe)
CONTRATO DE COMPRA E VENDA E FINANCIAMENTO DE IMÓ-
VEL COMERCIALIZADO EM FASE DE CONSTRUÇÃO. ATRASO 
NA OBRA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SO-
LIDÁRIA DA CONSTRUTORA E DA CAIXA ECONÔMICA FEDE-
RAL. COBRANÇA DE TAXA DE CONSTRUÇÃO E ENCARGOS 
NO PERÍODO DE ATRASO DA OBRA. DESCABIMENTO. DANOS 
MATERIAIS E MORAIS CARACTERIZADOS. APELAÇÃO DOS 
AUTORES PROVIDA. APELOS DAS DEMANDADAS IMPROVIDOS
Relator: Desembargador Federal Edilson Pereira Nobre Júnior......40

Apelação Cível nº 592.260-CE
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROGRAMA DE ARREN-
DAMENTO RESIDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA 
ARRENDATÁRIA PARA PURGAÇÃO DA MORA. ART. 9º DA LEI 
10.188/2001. ESBULHO POSSESSÓRIO NÃO CARACTERIZADO
Relator: Desembargador Federal Roberto Machado....................42

Processo nº 0801435-72.2013.4.05.8300 (PJe)
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. MANEJO DE AÇÃO MONITÓ-
RIA PELA CREDORA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. 
ANULAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MULTA PREVISTA NO ART. 538 DO 
CPC/1973. REVOGAÇÃO
Relator: Desembargador Federal Élio Siqueira Filho....................44
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CONSTITUCIONAL

Conflito de Competência nº 3.327-PB
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA 
POR MUNICÍPIO EM FACE DA ECT. COBRANÇA DE CRÉDITOS 
TRIBUTÁRIOS (ISS). ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DELEGAÇÃO AO JUÍZO 
ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE
Relator: Desembargador Federal Cid Marconi.............................47

Apelação/Reexame Necessário nº 32.002-PB
PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO QUE RESPONDE A AÇÕES 
PENAIS EM CURSO DE RECICLAGEM DE VIGILANTES. POSSI-
BILIDADE
Relator: Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima...49

Processo nº 0809091-46.2016.4.05.0000 (PJe)
MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM DE REGISTRO DE MANDA-
DO TRANSLATÍCIO DE PROPRIEDADE IMÓVEL DECORRENTE 
DE DESAPROPRIAÇÃO. EXIGÊNCIA DO ART. 225, § 3º, DA LEI 
6.015/73. NÃO APLICAÇÃO À ESPÉCIE. ISENÇÃO DE TAXAS E 
EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS EM FAVOR DA UNIÃO. ARTS. 1º 
A 3º DO DECRETO-LEI 1.537/77. NÃO RECEPÇÃO PELA CONS-
TITUIÇÃO DE 1988. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO 
DISPOSTO NO ART. 97 DA CARTA MAGNA. NORMA ANTERIOR 
À ATUAL CONSTITUIÇÃO . CONCESSÃO DA SEGURANÇA
Relator: Desembargador Federal Edilson Pereira Nobre Júnior.....50

Processo nº 0800213-23.2014.4.05.8304 (PJe)
RESPONSABILIDADE CIVIL. DNIT. ACIDENTE EM RODOVIA FE-
DERAL. ANIMAL SOLTO NA ESTRADA. AUSÊNCIA DE SINALIZA-
ÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. 
VÍTIMA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (MENOR IMPÚBERE) À 
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ÉPOCA DO EVENTO DANOSO.  PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 
APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS
Relator: Desembargador Federal Carlos Rebêlo Júnior...............52

Processo nº 0800348-22.2015.4.05.8103 (PJe)
PENSIONISTA. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO (GDPST). 
PARIDADE. LIMITAÇÃO. EFETIVA REALIZAÇÃO DAS AVALIA-
ÇÕES. EXTENSÃO DA PARCELA INSTITUCIONAL NA MESMA 
PONTUAÇÃO CONFERIDA AOS ATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 
PRECEDENTES. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA
Relator: Desembargador Federal Rubens de Mendonça Canuto Neto...55

Processo nº 0803698-77.2015.4.05.0000 (PJe)
ARTIGO 37, XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPATIBILIDA-
DE DE HORÁRIOS. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. PROFESSOR 
E MÉDICO. JORNADA SEMANAL DE 80 (OITENTA HORAS). IM-
POSSIBILIDADE
Relator: Desembargador Federal Leonardo Carvalho..................57

PENAL

Apelação Criminal nº 12.529-RN
APELAÇÕES CRIMINAIS INTERPOSTAS PELO MINISTÉRIO PÚ-
BLICO FEDERAL E PELOS RÉUS, ATACANDO SENTENÇA CON-
DENATÓRIA CALCADA NA PRÁTICA CONTINUADA DOS CRIMES 
DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE PESSOAS E DE REDUÇÃO À 
CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO
Relator: Desembargador Federal Vladimir Souza Carvalho.........60

Recurso em Sentido Estrito nº 2.366-PB
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME AMBIENTAL - ARTIGO 
40 DA LEI Nº 9.605/98. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. MANUTENÇÃO 
DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO IMPROVIDO
Relator: Desembargador Federal Rogério de Menezes Fialho Moreira..65
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Processo nº 0807467-59.2016.4.05.0000 (PJe)
REVISÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. 
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. 
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL
Relator: Desembargador Federal Roberto Machado....................69

Apelação Criminal nº 13.980-SE
CRIME AMBIENTAL. ART. 55 DA LEI Nº 9.605/98. PRESCRIÇÃO. 
USURPAÇÃO DE BENS DA UNIÃO. ART. 2º DA LEI Nº 8.176/91. 
EXTRAÇÃO DE AREIA E ARGILA. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO 
DO DOLO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. APELAÇÃO DESPROVIDA
Relator: Desembargador Federal Carlos Rebêlo Júnior...............71

Apelação Criminal nº 14.814-AL
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DE VALORES PERTENCENTES 
À EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. RECONHECIMENTO FOTO-
GRÁFICO DOS RÉUS. PROCEDIMENTO REALIZADO NA FASE 
INQUISITORIAL. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS A CORRO-
BORAR O RECONHECIMENTO FEITO EM RELAÇÃO A UM DOS 
RÉUS. ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO DA OUTRA CONDENAÇÃO. 
SUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONFISSÃO. RÉU PRESO. REGIME 
SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO ADEQUADO. 
COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO DO ESTADO DE ALAGO-
AS
Relator: Desembargador Federal Rubens de Mendonça Canuto Neto..73

Apelação Criminal nº 13.508-AL
CRIME DE ESTELIONATO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. TIPICI-
DADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 
AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. MÍNIMO LEGAL. 
REPARAÇÃO PECUNIÁRIA. PREVISÃO NORMATIVA. APELAÇÃO. 
DESPROVIMENTO
Relator: Desembargador Federal Alexandre Luna Freire.............76

Apelação Criminal nº 11.530-PB
CRIME DE DISPENSA DE LICITAÇÃO FORA DAS PREVISÕES 
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LEGAIS. ART. 89 DA LEI Nº 8.666/1993. CRIME DE FRUSTRAÇÃO 
DO CARÁTER COMPETITIVO DE CERTAME LICITATÓRIO. ART. 
90 DA LEI Nº 8.666/1993. CRIME DE DESVIO DE RECURSOS 
PÚBLICOS. PREFEITO. ART. 1º, I, DO DECRETO-LEI Nº 201/1967. 
DENÚNCIA. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO 
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE DO EXERCÍCIO 
DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VERBAS FEDERAIS 
SUJEITAS À FISCALIZAÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA 
UNIÃO. INTERESSE DA UNIÃO. SÚMULA Nº 208/STJ. COMPE-
TÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRÁTICA DOS CRIMES DOS 
ARTS. 89 E 90 DA LEI Nº 8.666/1993 COM O FITO DE DESVIAR 
RECURSOS. CRIME-MEIO. ABSORÇÃO PELO CRIME FIM (DO 
ART. 1º, I, DO DECRETO-LEI Nº 201/1967), MAIS GRAVE, PRIN-
CÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICAÇÃO. CRIME DE DESVIO DE 
RECURSOS PÚBLICOS FEDERAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO 
APTO À CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. SOPESAMENTO DAS 
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. 
ADOÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. NÃO PERTINÊNCIA DA 
EXASPERAÇÃO INDICADA NA SENTENÇA. READEQUAÇÃO
Relator: Desembargador Federal Leonardo Carvalho...................78

PREVIDENCIÁRIO

Apelação/Reexame Necessário nº 34.154-PB
AUXÍLIO-DOENÇA. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. 
ART. 300 DO NOVO CPC. REQUISITOS PRESENTES. IMPOSSI-
BILIDADE DE IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECI-
PADO. PRELIMINAR REJEITADA. INCAPACIDADE CONFIRMADA 
POR MEIO DE EXAME PERICIAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 
DE AUXÍLIO-DOENÇA PLEITEADO ATÉ A REABILITAÇÃO PRO-
FISSIONAL
Relator: Desembargador Federal Lázaro Guimarães...................88

Processo nº 0801105-52.2016.4.05.8500 (PJe)
APELAÇÃO DE SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE 
REVISÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA PARA FINS DE 
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AJUSTE AO NOVO TETO ESTABELECIDO NAS EMENDAS CONS-
TITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003, REPERCUTINDO NA PENSÃO 
DA DEMANDANTE
Relator: Desembargador Federal Vladimir Souza Carvalho.........89

Apelação Cível nº 593.805-PB
BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA. REQUERIMENTO ADMINIS-
TRATIVO NEGADO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO ATO. AJUIZA-
MENTO DA AÇÃO APÓS O QUINQUÊNIO LEGAL. PRESCRIÇÃO. 
DECRETO 20.910/32
Relator: Desembargador Federal Rogério de Menezes Fialho Moreira..91

Ação Rescisória nº 7.617-CE
AÇÃO RESCISÓRIA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. RECÁLCULO 
DE RMI. DECADÊNCIA. ART. 103 DA LEI 8.213/91. ALEGAÇÃO 
DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. INEXISTÊNCIA
Relator: Desembargador Federal Fernando Braga........................93

Apelação Cível nº 593.708-CE
AUXÍLIO-DOENÇA. COMPROVAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊN-
CIA E DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL. CRITÉRIOS DA 
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
Relator: Desembargador Federal Fernando Braga.......................96

Processo nº 0802634-66.2014.4.05.0000 (PJe)
AÇÃO RESCISÓRIA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA 
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À 
LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. ART. 9º DA EC 20/98. INOCORRÊN-
CIA. IDADE MÍNIMA. INEXIGÊNCIA. ART. 201, § 7º, DA CF. ERRO 
DE FATO. TEMPO NECESSÁRIO NÃO ALCANÇADO ATÉ A DER. 
IMPLEMENTAÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO. CORREÇÃO DA 
DIB. CITAÇÃO DO INSS NO FEITO ORIGINÁRIO. PROCEDÊNCIA 
PARCIAL
Relator: Desembargador Federal Carlos Rebêlo Júnior..................98
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PROCESSUAL CIVIL

Embargos Infringentes na Apelação Cível nº 538.085/04-CE
EMBARGOS INFRINGENTES. CONHECIMENTO PARCIAL. PRAIA. 
OCUPAÇÃO POR PARTICULAR
Relator: Desembargador Federal Manoel de Oliveira Erhardt.......102

Apelação Cível nº 579.830-CE
AÇÃO CAUTELAR. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA DECISÃO 
PROFERIDA EM  PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EX-
TINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RE-
QUERENTE POSTULA EM NOME PRÓPRIO DIREITO ALHEIO. 
DESCABIMENTO. HOUVE ERRO NA DIGITAÇÃO DO NÚMERO 
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA. AUTOR É 
PARTE LEGÍTIMA. APLICAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC/2015.  
PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. 
TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS PARA A CONTA DO SÓCIO DA 
EMPRESA NÃO INFORMADAS. AUSÊNCIA DA FUMAÇA DO BOM 
DIREITO. APELAÇÃO IMPROVIDA
Relator: Desembargador Federal Lázaro Guimarães...................106

Processo nº 0807326-40.2016.4.05.0000 (PJe)
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. FEITO DISTRIBUÍDO 
POR PARTE SEDIADA EM MUNICÍPIO COMPREENDIDO NA JU-
RISDIÇÃO DE SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO 
NO FORO DA CAPITAL DO ESTADO. CASO DE APLICAÇÃO DO 
ARTIGO 99, I, DO CPC/73. COMPETÊNCIA TERRITORIAL CON-
CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. 
COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO
Relator: Desembargador Federal Rogério de Menezes Fialho Moreira..108

Embargos Infringentes na Apelação Cível nº 428.454/04-PE
EXECUÇÃO FISCAL. PIS/COFINS. INCONSTITUCIONALIDADE 
DO ART. 3º, § 1º, DA LEI Nº 9.718/98. ADEQUAÇÃO AO ENTENDI-
MENTO DO STJ FIRMADO NO RESP Nº 1.386.229/PE, JULGADO 
SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC/73 (ART. 1.036 
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DO CPC/15). AFASTADA ILIQUIDEZ DA CDA. RETORNO DOS 
AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DA 
EXECUÇÃO FISCAL. NEGADO PROVIMENTO AOS EMBARGOS 
INFRINGENTES
Relator: Desembargador Federal Fernando Braga......................110

Processo nº 0809353-50.2015.4.05.8400 (PJe)
PENSÃO POR MORTE. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL 
DO BENEFÍCIO ORIGINÁRIO COM REPERCUSSÃO NA PENSÃO. 
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA
Relator: Desembargador Federal Alexandre Luna Freire.............112

Processo nº 0800894-68.2017.4.05.0000 (PJe)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO ENTRE A CEF E MUNI-
CÍPIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO NA FOLHA DE 
PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL. OBRIGAÇÃO DE FA-
ZER. FALTA DE REPASSE PELA PREFEITURA. IMPOSSIBILIDADE
Relator: Desembargador Federal Élio Siqueira Filho....................113

PROCESSUAL PENAL

Processo nº 0800374-11.2017.4.05.0000 (PJe)
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE ROUBO QUALIFICADO. CAMI-
NHÕES DOS CORREIOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME 
PRISIONAL MAIS GRAVOSO QUE O IMPOSTO NA SENTENÇA 
CONDENATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDEN-
CIADO
Relator: Desembargador Federal Paulo Machado Cordeiro.........116

Processo nº 0805710-30.2016.4.05.0000 (PJe)
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA PERSEGUINDO A EXCLUSÃO 
DAS PENAS DE PERDA DO CARGO E A INABILITAÇÃO PARA O 
EXERCÍCIO DO CARGO PÚBLICO, APLICADAS EM AÇÃO CRIMI-
NAL, A FIM DE PERMITIR O DEMANDANTE DE SE CANDIDATAR 
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A CARGO ELETIVO, ATÉ O JULGAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL
Relator: Desembargador Federal Vladimir Souza Carvalho.........118

Habeas Corpus nº 6.320-CE
HABEAS CORPUS COM VISTAS A TRANCAR PROCESSO PENAL. 
CRIME DE AMEAÇA (ARTIGO 147, DO CÓDIGO PENAL). PRE-
SENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL. 
PRETENSÃO DE ANTECIPAÇÃO DA ANÁLISE PROBATÓRIA. 
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