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ADMINISTRATIVO
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO 
POR UTILIDADE PÚBLICA. PROPRIEDADE RURAL. VALOR DA 
INDENIZAÇÃO. MÉTODO COMPARATIVO. NÃO DEMONSTRA-
ÇÃO DE RESULTADO DISTINTO DA AVALIAÇÃO PERICIAL. 
JUROS COMPENSATÓRIOS. REDUÇÃO PARA 6% AO ANO. 
PARCIAL PROVIMENTO

EMENTA: ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELA-
ÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. PROPRIE-
DADE RURAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MÉTODO COMPARA-
TIVO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DISTINTO DA 
AVALIAÇÃO PERICIAL. JUROS COMPENSATÓRIOS. REDUÇÃO 
PARA 6% AO ANO. PARCIAL PROVIMENTO.

- Remessa necessária e apelação interposta pela União em face 
de sentença que julgou procedente a demanda para declarar con-
sumada a desapropriação do imóvel objeto dos autos, tendo sido 
fixada a indenização no montante de R$ 1.858.682,83, sendo R$ 
1.418.180,00 pela terra nua e R$ 440.502,83 pelas benfeitorias, 
acrescidos de correção monetária pelo Manual de Cálculos da Justiça 
Federal e juros compensatórios de 6% ao ano até 13/09/2001, e de 
12% ao ano a partir dessa data, a incidir sobre a diferença de 80% 
do valor depositado e o valor fixado em juízo.

- A apelante questiona os critérios adotados pelo perito judicial para 
a apuração do imóvel, indicando que foram desobedecidos os parâ-
metros estabelecidos pela ABNT para avaliação de imóvel submetido 
à desapropriação.

- Para que pudesse ser deslegitimada a avaliação pericial realizada 
na terra em litígio, seria necessário que a União demonstrasse efe-
tivamente que a avaliação do imóvel, com a devida aplicação dos 
critérios definidos pela ABNT, teria um resultado diferente e, conse-
quentemente, culminaria em redução do valor da indenização. A não 
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adoção dos critérios da ABNT, por si só, não invalida as disposições 
estabelecidas no laudo pericial.

- Constatação de que o valor médio dos imóveis apurados se refere 
apenas as propriedades que se encontram a uma distância máxima 
de até 61,2 km do centro da cidade de Monteiro/PB, baseando-se 
nas informações escrituradas em cartório do citado município. Não 
caracterização de violação à homogeneidade no método de com-
paração, pois o imóvel dos autos está localizado a 3 km do centro 
do citado município.

- Razoabilidade na solução definida no título guerreado acerca do 
abatimento do valor das benfeitorias sobre a quantia apurada a título 
de terra nua pelo perito, uma vez que a avaliação pericial identificou 
o valor médio por hectare da região por meio de negócios jurídicos 
“porteira fechada”, ou seja, sem a devida distinção do quanto foi pago 
a título de benfeitorias e terra nua em cada negócio.

- Os juros compensatórios configuram uma espécie de pagamento ao 
particular pela ocupação de seus bens, cobrindo, inclusive eventuais 
lucros cessantes. Caberia à União comprovar a improdutividade do 
imóvel em tela, o que não se vê durante a instrução processual, 
revelando a viabilidade de aplicação dos citados juros na quantia 
devida aos apelados.

- O Plenário do STF, durante o julgamento da ADI 2.332/DF, decidiu 
ser constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% ao 
ano para remuneração do proprietário pela imissão provisória do 
ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em 
“ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional 
do proprietário à justa indenização e os princípios constitucionais 
da eficiência e da economicidade”.

- Remessa e apelo parcialmente providos para reformar a sentença, 
reduzindo a taxa de juros compensatórios para 6% ao ano.
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Processo n° 0800141-48.2014.4.05.8203 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Rubens de Mendonça Canuto Neto

(Julgado em 5 de abril 2019, por unanimidade)
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ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL
ATIVIDADE NOTARIAL DE REGISTRO. VACÂNCIA OCORRIDA 
ANTERIORMENTE AO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
DE 1988. EXIGÊNCIA DO ARTIGO 208 DA CF/67. LEGALIDADE 
DA NOMEAÇÃO DO AUTOR, ORA APELADO, NOMEADO COMO 
TITULAR DA SERVENTIA DO 2º CARTÓRIO DE REGISTRO DE 
IMÓVEIS E HIPOTECAS DE MACEIÓ/AL. MAJORAÇÃO DOS 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÕES IMPROVIDAS

EMENTA: ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. ATIVIDADE 
NOTARIAL DE REGISTRO. VACÂNCIA OCORRIDA ANTERIOR-
MENTE AO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. 
EXIGÊNCIA DO ARTIGO 208 DA CF/67. LEGALIDADE DA NOME-
AÇÃO DO AUTOR, ORA APELADO, NOMEADO COMO TITULAR 
DA SERVENTIA DO 2º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E 
HIPOTECAS DE MACEIÓ/AL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS. APELAÇÕES IMPROVIDAS.

- Cuida-se de apelações interpostas pela União e pelo Estado de 
Alagoas em face de sentença prolatada pelo Juiz da 4ª Vara Federal 
da Seção Judiciária do Estado de Alagoas, a qual julgou procedente 
o pedido da exordial, no sentido de declarar que o autor foi regular-
mente nomeado como titular da serventia do 2º Cartório de Registro 
de Imóveis e Hipotecas de Maceió/AL, determinando a sua inserção 
no rol de serventias extrajudiciais providas do Estado de Alagoas.

- A União e o Estado de Alagoas interpuseram recursos de apelação, 
alegando em síntese: a inocorrência de legalidade na conduta da 
Administração que declarou a vacância da serventia do 2º Cartório 
de Registro de Imóveis e Hipotecas de Maceió/AL; que o ato que 
designou o autor, ora apelante, para responder pelo Cartório teria 
sido praticado de maneira precária, na forma do exposto no art. 271 
do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado - Reso-
lução nº 3/75, e não na forma do art. 257 do mencionado diploma 
legal; que a vedação de acumulação de cargos públicos teria sido 
instituída pelo constituinte de 1988, e regulamentada no Estado de 
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Alagoas apenas em 1994; que teria sido dada, aos servidores que 
acumulavam cargos, a possibilidade de optar por um deles dentro 
do prazo improrrogável de 60 dias, e que, mantendo-se inerte o 
apelado, entendeu a Corregedoria que teria feito a escolha tácita 
pela serventia judicial; que as teses apresentadas (precariedade 
do ato de nomeação e opção tácita pela serventia judicial) levam à 
conclusão de inexistência de plausibilidade de direito do autor. 

- Da análise dos autos, observa-se haver o autor da ação, ora ape-
lado, narrado, em sua inicial, ser titular do 2º Cartório do Registro 
Geral de Imóveis e Hipotecas de Maceió desde 1979. Bem assim, 
expôs o ora recorrido que a sua nomeação teria obedecido à le-
gislação vigente à época, tendo sido regularmente aprovado em 
concurso público.

- Conforme dispõe o artigo 208 da CF/67, “Fica assegurada aos subs-
titutos das serventias extrajudiciais e do foro judicial, na vacância, a 
efetivação, no cargo de titular, desde que, investidos na forma da lei, 
contem ou venham a contar cinco anos de exercício, nessa condição 
e na mesma serventia, até 31 de dezembro de 1983. (Redação da 
pela Emenda Constitucional nº 22, de 1982).”

- Muito embora o autor tenha sido aprovado em concurso público 
para o cargo de Avaliador da Comarca da Capital no ano de 1977, 
pouco tempo depois, em 1979, quando designado para responder 
pelo expediente do 2º Cartório de Registro Geral de Imóveis e Hi-
potecas da Comarca de Maceió, o autor imediatamente se afastou, 
em caráter do cargo de Avaliador, passando em definitivo, a exercer, 
exclusivamente, a função do Oficialato do 2º Registro de Imóveis 
e Hipotecas de Maceió. É o que se depreende da documentação 
constante nos autos sob id. 4058000.2680774.

- De se frisar que o histórico funcional do autor, oriundo da Correge-
doria Geral da Justiça do Estado de Alagoas, traz o seguinte registro 
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no ano de 1979: Em data de 11.04 foi designado para responder 
pelo cargo de Titular do 2º Cartório do Registro Geral de Imóveis 
e Hipotecas desta Capital. Posse e exercício na mesma data. (Id. 
4058000.2680774). Deste modo, os documentos que compõem os 
autos demonstram que a designação do autor para exercer o servi-
ço notarial e registral do 2º Cartório de Registro Geral de Imóveis e 
Hipotecas de Maceió ocorreu, de fato, como titular, razão pela qual, 
não vejo como aplicar o artigo 208 da CF/67, já que não investido 
na qualidade de substituto da serventia.

- E mais, o autor assumiu a função de Oficial do 2º Registro de 
Imóveis e Hipotecas de Maceió, cuja vacância ocorreu em 01/1978, 
quando a ordem constitucional vigente não exigia concurso público 
para ingresso na função ou qualquer critério ou impedimento para 
sua nomeação na condição de titular.

- Majoração dos honorários advocatícios, que foram fixados na 
sentença em 11% do valor atualizado da causa, nos termos dos 
§§ 3º, II, e 4º, III, do art. 85 do CPC/2015, fixando em 11% do valor 
atualizado da causa.

- Apelações improvidas.

Processo n° 0800143-06.2018.4.05.8000 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Lázaro Guimarães

(Julgado em 5 de abril de 2019, por unanimidade)
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ADMINISTRATIVO
CONCURSO PÚBLICO. APELAÇÃO. AVALIAÇÃO DE EXPERI-
ÊNCIA PROFISSIONAL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO 
EM DESACORDO COM O EXIGIDO EM EDITAL. INEXISTÊNCIA 
DE  ILEGALIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA

EMENTA: ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APELAÇÃO. 
AVALIAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. APRESENTAÇÃO 
DE DOCUMENTAÇÃO EM DESACORDO COM O EXIGIDO EM EDI-
TAL. INEXISTÊNCIA DE  ILEGALIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA.

- Apelação interposta por Arthur Lima Lucena contra sentença prola-
tada pelo Juízo da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba, 
que julgou improcedente o pedido autoral, que visava ao reconheci-
mento da comprovação dos requisitos exigidos no Edital em relação 
à etapa “Experiência Profissional”, garantindo-se a pontuação de 9,0 
(nove) pontos nesta fase concurso, alcançando pontuação final de 
70, reposicionando-o na primeira colocação do certame.

- No caso dos autos, Arthur Lima Lucena participou do Concurso 
Público para Provimento de Vagas efetivas de Nível Superior e Mé-
dio, com lotação no Hospital Universitário Júlio Maria Bandeira de 
Mello da Universidade Federal de Campina Grande (HUJB-UFCG), 
regido pelo Edital nº 04/EBSERH/Área Administrativa/2016, concor-
rendo para o emprego de Analista Administrativo - Administração 
- Cajazeiras. O apelante informou que foi aprovado em primeiro 
lugar na prova objetiva do certame, sendo convocado para a fase 
de apresentação dos títulos, entregando-os conforme a disposição 
do edital. Todavia, não logrou a pontuação referente à sua atividade 
profissional (nove pontos), resultando na classificação final em 4º 
(quarto) lugar. Salientou que interpôs recurso administrativo, pleitean-
do a revisão da pontuação obtida, mas a Banca negou o deferimento 
do recurso, com o argumento de que as atividades desenvolvidas 
pelo autor não se coadunam com o emprego pleiteado, bem como 
houve omissões nos documentos apresentados, em desobediência 
às exigências editalícias.
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- O cerne da questão reside em saber se houve ilegalidade em re-
lação à avaliação da Banca Examinadora no que tange à atividade 
profissional do autor.

- O Edital é o instrumento que estabelece as regras a serem obser-
vadas pela Administração Pública e pelos candidatos a fim de que o 
acesso aos cargos/empregos públicos seja concretizado da maneira 
mais isonômica possível, observando-se ao longo da realização do 
certame os princípios que regem a Administração Pública como 
dispõe o caput do art. 37 da Carta Maior.

- Verifica-se que o Edital supramencionado estabelece as seguintes 
regras concernentes à entrega da documentação comprovante da 
Experiência Profissional: “10.14 Para receber a pontuação relativa 
à Experiência Profissional, o candidato deverá apresentar a docu-
mentação na forma descrita a seguir: [...] a)  cópia  autenticada  da  
Carteira  de  Trabalho  e  Previdência  Social  (CTPS)  -  constando  
obrigatoriamente a folha de identificação com número e série, a folha 
com a foto do portador, a folha com a qualificação civil, a folha de 
contrato de trabalho e as folhas de alterações de salário que constem 
mudança de função - acrescida de declaração  emitida pelo empre-
gador, com reconhecimento de firma, que informe o período (com 
início e fim) e a discriminação do serviço realizado, com a descrição 
das atividades desenvolvidas, se realizado na área privada [...] 10.16 
A declaração a que diz respeito ao subitem 10.14 (letra, a) deverá 
apresentar, no mínimo, as seguintes informações: nome empresarial 
ou denominação social do emitente; endereço e telefones válidos, 
CNPJ e inscrição estadual, identificação completa do profissional 
beneficiado; descrição do emprego exercido e principais ativida-
des desenvolvidas; local e período (início e fim) de realização das 
atividades; assinatura e identificação do emitente (nome completo 
legível, acompanhado de função), com reconhecimento de firma. 
[...] 10.21 Para efeito de cômputo de pontuação relativa ao tempo 
de experiência, somente será considerado tempo de experiência 
no exercício da profissão/emprego em anos completos, não sendo 
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possível a soma de períodos remanescentes de cada emprego e não 
sendo considerada mais de uma pontuação concomitante no mesmo 
período. [...] 10.23 É de exclusiva responsabilidade do candidato o 
envio e a comprovação dos documentos de Títulos e Experiência 
Profissional.”.

- Na Carteira de Trabalho do apelante consta a informação de que 
ele laborou no Banco Itaú Unibanco e na Empresa SICOOB CRED, 
sem demonstração de alterações de função/salário. Ademais, em 
relação às declarações requisitadas, observa-se que a declaração da 
instituição financeira informa que o autor trabalhou como assistente 
de atendimento, supervisor operacional/administrativo e gerente 
operacional/administrativo, durante o período de 02/07/2007 até 
10/07/2015, sem especificar as alterações de funções. Já o contrato 
de trabalho com a empresa SICOOB CGCRED traz a informação 
de que o recorrente desenvolveu a atividade de caixa bancário no 
período de 21/09/2015 a 01/12/2016.

- Diante do exposto, não se revela nenhuma ilegalidade na conduta 
da Banca Examinadora, uma vez que o apelante não atendeu as 
regras do Edital. As atividades realizadas pelo apelante não se con-
fundem com as atribuições do emprego de administrador, segundo 
a Descrição Sumária das Atribuições dos Cargos dos Hospitais Uni-
veritários Federais, bem como os documentos apresentados contêm 
omissões. Assim, a alegação de que a apresentação de Ficha de 
Anotações e Atualizações da Carteira de Trabalho e Previdência 
Social deveria ser considerada não tem como prosperar, visto que 
fere as determinações do Edital. Frise-se que o recorrente não im-
pugnou os itens do Edital concernentes à Experiência Profissional, 
sendo vero que concordou com as regras acima dispostas.

- Conforme ressaltado na sentença, “Observa-se que os documentos 
elaborados pelos ex-empregadores do demandante não explicitam 
os períodos em que o autor permaneceu em cada um dos cargos, 
sendo certo que nem todas as funções exercidas pelo demandante 
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equiparam-se ao cargo pretendido (analista administrativo - admi-
nistração). Também não foram apresentadas as folhas da CTPS que 
indicassem alteração de salário que constem mudança de função 
(nos termos do item “10.14” supra), permanecendo a omissão quanto 
ao período em que cada uma das funções foi exercida. Tal informação 
é imprescindível para realização da contagem da experiência, uma 
vez que cada ano trabalhado corresponde a 1 ponto na classifica-
ção. No caso, observa-se que o candidato não se desincumbiu do 
ônus que lhe cabia, não havendo ilegalidade na decisão da banca 
examinadora. É de se observar que ao se inscrever no processo de 
seleção, o candidato aceita e adere plenamente às cláusulas editalí-
cias, resultando inteiramente descabida posterior insurgência contra 
quaisquer de suas regras, salvo em caso de manifesta ilegalidade, 
o que não ocorre na hipótese dos autos, como acima explicitado.”

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

Processo n° 0801402-49.2017.4.05.8201 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Roberto Machado

(Julgado em 6 de maio de 2019, por unanimidade)
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ADMINISTRATIVO
DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. JUSTA INDE-
NIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL. CONTEMPORANEIDADE. VALOR 
ARBITRADO NO LAUDO CONFECCIONADO PELO PERITO OFI-
CIAL. ACOLHIMENTO. JUROS COMPENSATÓRIOS. REDUÇÃO 
PARA O PERCENTUAL DE 6% (SEIS POR CENTO), PREVISTO 
NO ART. 15-A DO DL Nº 3.365/41 (STF ADIN Nº 2.332/ DF, DE 
17/05/2018). CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS 
DA JUSTIÇA FEDERAL. REMESSA E APELAÇÃO PARCIALMEN-
TE PROVIDAS

EMENTA: ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTI-
LIDADE PÚBLICA. JUSTA INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL. 
CONTEMPORANEIDADE. VALOR ARBITRADO NO LAUDO CON-
FECCIONADO PELO PERITO OFICIAL. ACOLHIMENTO. JUROS 
COMPENSATÓRIOS. REDUÇÃO PARA O PERCENTUAL DE 6% 
(SEIS POR CENTO), PREVISTO NO ART. 15-A DO DL Nº 3.365/41 
(STF ADIN Nº 2.332/ DF, DE 17/05/2018). CORREÇÃO MONETÁ-
RIA. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. REMESSA 
E APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDAS. 

- Remessa oficial e apelação manejada pelo DNIT contra sentença 
que julgou parcialmente procedente o seu pedido expropriatório por 
declaração de utilidade pública de imóvel urbano situado na Rua Alto 
Santo, estrada para o Sítio Arraial Santa Isabel, Município de Ara-
çoiaba, Trecho Missão Velha - Porto do Pecém, tendo sido arbitrado 
o valor indenizatório em R$ 55.429,77 (cinquenta e cinco mil, quatro-
centos e vinte e nove reais e setenta e sete centavos), com base no 
laudo confeccionado pelo perito oficial. Juros compensatórios à taxa 
de 12% ao ano, correção monetária apurada em conformidade com a 
variação do IPC e honorários de sucumbência fixados em 5% sobre 
a diferença entre o preço inicialmente ofertado e o valor acolhido 
pelo Juízo, conforme o § 1º do art. 27 do Decreto-Lei nº 3.365/41.

- Em seu recurso, sustenta o DNIT que deve prevalecer o laudo téc-
nico de avaliação que instruiu a inicial expropriatória, o qual apurou 
um quantum indenizatório no montante de R$ 17.985,84 (dezessete 
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mil, novecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e oitenta e quatro 
centavos), o qual se afigura consentâneo com a realidade constata-
da e com as características técnicas do imóvel. Alega que o perito 
oficial debruçou-se sobre situações supervenientes verificadas na 
propriedade, havendo uma avaliação extemporânea, não tendo, pois, 
o condão de infirmar o laudo administrativo.

- É consabido que a desapropriação impõe a necessária observância 
da recomposição patrimonial do particular desapossado de sua pro-
priedade, mediante o pagamento de uma prévia e justa indenização 
em dinheiro (CF/1988, art. 5º, XXIV).

- A temática da justa indenização enseja incontáveis disputas 
judiciais, revestindo-se, desse modo, o laudo oficial pericial de 
considerável importância para o deslinde da questão, porquanto 
expressa a convicção técnica do expert, o qual figura em posição 
equidistante das partes processuais, de modo que as conclusões 
constantes do laudo pericial apenas são passíveis de impugnação 
quando fundamentadamente impugnadas, circunstância essa não 
verificada na espécie.

- No caso concreto se afigura válido e escorreito o montante de R$ 
55.429,77 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e nove reais e 
setenta e sete centavos), indicados no Laudo Oficial da indenização 
à parte desapropriada. Não havendo que se falar em irregularidades 
no laudo, tendo o perito apresentado, de modo devidamente funda-
mentado, os métodos utilizados para a sua elaboração, estando de 
acordo com a Norma Brasileira de Avaliação de Bens (ABNT NBR 
14653-1).

- Como bem observado pelo magistrado a quo, “ao contrário do que 
defende o DNIT, o valor da indenização deve ser contemporâneo 
à avaliação (art. 26 do Decreto-Lei 3.365/41), não sendo relevante 
a data em que ocorreu a imissão na posse e tampouco a data em 
que se deu a vistoria dos entes expropriantes. Essa matéria já foi 
pacificada no âmbito da 2ª Turma do egrégio STJ (REsp 1.274.005-
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MA, Rel. originário Min. Mauro Campbell Marques, Rel. para acórdão 
Min. Castro Meira, julgado em 27/3/2012). Também nesse sentido, 
vem se posicionando a 1ª Turma do STJ”.

- Quanto aos juros compensatórios, o STF julgou, em 17/05/2018, 
o mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 2.332 - DF, e 
decidiu que é constitucional o percentual fixo de 6% previsto no art. 
15-A do DL 3.365/41, declarando apenas a inconstitucionalidade do 
vocábulo “até” previsto no citado artigo.

- Ainda que haja a possibilidade de modulação dos efeitos do citado 
julgado mediante embargos de declaração, tal possibilidade, nos 
termos da jurisprudência desta Corte Regional, não obsta o respeito 
imediato ao pronunciamento emanado pelo Plenário do Supremo 
Tribunal Federal em cognição exauriente, de forma que deve haver 
a redução dos juros compensatórios fixados na sentença de 12% 
para 6% ao ano.

- Correção monetária que deve ser fixada nos termos do Manual de 
Cálculos da Justiça Federal, vigente à época do trânsito em julgado.

- Apelação e remessa necessária parcialmente providas, para fixar 
os juros compensatórios em 6% ao ano e determinar que correção 
monetária seja fixada de acordo com os critérios e indexadores do 
Manual de Cálculos da Justiça Federal, vigente quando do trânsito 
em julgado.

Apelação/Reexame Necessário nº 33.883-CE

(Processo n° 0013672-63.2011.4.05.8100)

Relator: Desembargador Federal Paulo Machado Cordeiro

(Julgado em 30 de abril de 2019, por unanimidade)
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ADMINISTRATIVO
BOLSA DE ESTUDOS. CAPES - DEMANDA SOCIAL. SERVIDOR 
PÚBLICO. AFASTAMENTO DE SUAS FUNÇÕES. REMUNERA-
ÇÃO. PORTARIA Nº 76/2010. PORTARIA CONJUNTA Nº 01/2010. 
PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. AUSÊNCIA

EMENTA: ADMINISTRATIVO. BOLSA DE ESTUDOS. CAPES - DE-
MANDA SOCIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AFASTAMENTO DE SUAS 
FUNÇÕES. REMUNERAÇÃO. PORTARIA Nº 76/2010. PORTARIA 
CONJUNTA Nº 01/2010. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. 
AUSÊNCIA. 

- Apelação interposta em face da sentença que julgou improceden-
te o pedido da parte autora, a fim de que a ré fosse condenada ao 
pagamento de uma bolsa de estudos CAPES - Demanda Social, 
em razão de sua aprovação para o Doutorado em Linguística da 
Universidade Federal de Ceará.

- A apelante, professora da rede estadual de ensino do Estado 
do Ceará, encontra-se afastada de suas atividades, em gozo de 
licença para cursar o Doutorado em Linguística, ministrado pela 
UFC, preenchendo, portanto, o requisito da dedicação integral. O 
seu afastamento foi autorizado, entretanto, “sem prejuízo de seus 
vencimentos e vantagens fixas de caráter pessoal”, consoante 
expressamente ressaltado na Portaria nº 127/2018, expedida pela 
Secretaria de Educação, órgão onde tem lotação. Não preenche, 
portanto, o requisito do inciso II do art. 9º da Portaria nº 76/2010.

- Foi editada a Portaria Conjunta nº 01/2010 - CAPES, que prevê, em 
seu art. 1º, que “os bolsistas da CAPES e do CNPq matriculados em 
programa de pós-graduação no país poderão receber complementa-
ção financeira, proveniente de outras fontes, desde que se dediquem 
a atividades relacionadas à sua área de atuação e de interesse para 
sua formação acadêmica, científica e tecnológica. E ainda consta, 
no § 2º do mesmo dispositivo, que “os referidos bolsistas poderão 
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exercer atividade remunerada, especialmente quando se tratar de 
docência como professores nos ensinos de qualquer grau.”  Ao final, 
o art. 2º dispõe acerca da necessidade de autorização concedida 
pelo orientador, como condição para o recebimento da sua comple-
mentação financeira.

- Escorreita a interpretação expendida na nota de esclarecimento 
à Portaria Conjunta nº 01/2010, ao dispor que “a Portaria tem o 
propósito claro de permitir aos bolsistas da CAPES ou do CNPq a 
opção de acumular a bolsa de pós-graduação, níveis mestrado e 
doutorado, com um vínculo empregatício remunerado, desde que 
venha a atuar profissionalmente na sua área de formação e cujo 
trabalho seja correlacionado com o tema da sua dissertação/tese 
e, portanto, quando tal vínculo empregatício seja resultante de sua 
condição de bolsista e como consequência do tipo de projeto que 
esteja desenvolvendo.”

- Não vislumbro a existência de ilegalidade ou, mesmo, de medida 
que extrapolou ao disposto na Portaria Conjunta nº 01/2010. Agiu 
a autoridade administrativa no estrito cumprimento de seu poder 
regulamentar. Além de perceber a remuneração do seu cargo, a 
atividade remunerada da apelante não é decorrente da sua condição 
de bolsista, de modo que deve ser mantida a sentença.

- Apelação improvida.

Processo nº 0805928-37.2018.4.05.8100 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Élio Siqueira Filho

(Julgado em 23 de abril de 2019, por unanimidade)
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AMBIENTAL
APELAÇÕES. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EMPREENDIMENTO 
“ORLA POR DO SOL”. ILEGITIMIDADE DO MPF. EXTINÇÃO DO 
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO

EMENTA: APELAÇÕES. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. 
EMPREENDIMENTO “ORLA POR DO SOL”. ILEGITIMIDADE DO 
MPF. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

- Não se trata de pretensão – pois pedido de utilidade ao Judiciário 
inexiste –, mas de insurgência deduzida pelo Ministério Público Fe-
deral diante do empreendimento “Orla do Por do Sol”, situado nas 
margens do Rio Vaza Barris, sob a alegação de que incide em área 
de preservação permanente (art. 2º, a, nº 4, Lei 4.771/65), não tendo 
o respectivo licenciamento observado o cumprimento das normas que 
disciplinam tal ocupação, embora não as especifique precisamente.

- O procedimento administrativo – do qual resultou a obra pública 
em questão – desenvolveu-se integralmente perante órgãos da Ad-
ministração Municipal (Município de Aracaju e EMURB), tendo o seu 
licenciamento sido realizado pelo ente estadual (ADEMA).

- Ao instante do ingresso em juízo, o que sucedeu no ano de 2013, 
já vigorava a LC 140/2011 que, eliminando as controversas sobre o 
tema da competência em matéria ambiental, assentou que tal hipó-
tese, não se inserindo no campo de atribuições dos órgãos federal 
(art. 7º, XIV, a a h) e municipal (art. 9º, XIV), seria da competência 
do órgão estadual (art. 8º, XIV), não se podendo também cogitar de 
atuação supletiva da Administração Federal (art. 15, I a III). 

- Segue-se que, ausente atribuição ou interesse da Administração 
Pública Federal, a verificação de irregularidade no caso concreto é 
da alçada do Ministério Público do Estado de Sergipe.



23

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

- Ilegitimidade do MPF. Extinção do processo sem julgamento de 
resolução de mérito.

Processo n° 0004717-36.2013.4.05.8500 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Edilson Pereira Nobre Júnior

(Julgado em 11 de abril de 2019, por unanimidade)
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AMBIENTAL
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE. CONSTRUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PRO-
VIMENTO

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PRESER-
VAÇÃO PERMANENTE. CONSTRUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO 
PROVIMENTO.

- A edificação realizada pelos apelantes, realizada em área de fa-
lésia, de domínio da União, viola, simultaneamente, a legislação 
ambiental, por situar-se em área de preservação ambiental (art. 4º, 
VII, Lei 12.651/2012), e a regente do domínio da União, porquanto 
tal postura sucedeu sem que aqueles fossem titulares de ocupação 
ou de aforamento.

- Além dos fatos se encontrarem demonstrados mediante perícia 
judicial, é de se notar que as providências impostas na sentença 
(demolição, limpeza da área e replantio) são adequadas, não impli-
cando maltrato à proporcionalidade.

- Apelo a que se nega provimento.

Processo n° 0008628-02.2012.4.05.8400 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Edilson Pereira Nobre Júnior

(Julgado em 23 de abril de 2019, por unanimidade)
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CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CESSÃO DE CRÉDITOS 
RURAIS. LEGALIDADE DA MP Nº 2.196-2. DÍVIDA ATIVA NÃO 
TRIBUTÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVI-
DA. NOVA DATA DE VENCIMENTO. TERMO INICIAL DO PRAZO 
PRESCRICIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABI-
MENTO. COBRANÇA DO ENCARGO-LEGAL DE 20%, NOS TER-
MOS DO DL 2.952/83, DA LEI Nº 7.769/89 E DA LEI Nº 8.383/91. 
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
-EXECUTIVIDADE.  CESSÃO DE CRÉDITOS RURAIS. LEGALI-
DADE DA MP nº 2.196-2. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. EXE-
CUÇÃO FISCAL. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. NOVA DATA DE 
VENCIMENTO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. COBRANÇA 
DO ENCARGO-LEGAL DE 20%, NOS TERMOS DO DL 2.952/83, 
DA LEI Nº 7.769/89 E DA LEI Nº 8.383/91. APELAÇÃO PARCIAL-
MENTE PROVIDA. 

- A 1ª Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.123.539/RS, sob o 
rito dos recursos repetitivos, materializou entendimento no sentido 
de que a ação executiva fiscal é o meio hábil à cobrança de dívida 
originária de crédito rural cedido pelo Banco do Brasil à União Fede-
ral, nos termos da MP 2.196-3/2001, independente de sua natureza 
de direito público ou privado.

- A magistrada ao acolher a exceção de pré-executividade, para 
decretar a prescrição, considerou em seu conjunto que, tendo o 
contrato originário da dívida firmada entre o BB e o particular data 
de vencimento em 06.01.1997 e com a entrada em vigor do CC, em 
11.01.2003, seria a hipótese de aplicar-se os termos do art. 2.028, 
do CC/2002. Isto porque, mesmo com o transcurso de mais de cinco 
dos vinte anos de prescrição, sob a égide do Código Civil de 1916, 
não atingiu mais da metade do prazo prescricional previsto pelo 
Código anterior ao caso.
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- Desse modo, a sentença considerou consumada a prescrição 
porquanto aplicando-se as novas regras, ou seja, a observância do 
prazo quinquenal, nos termos do art.  206, § 5º, I, do CC/2002 para 
a inscrição da dívida ativa e o ajuizamento da competente execução 
fiscal, a exequente teria até 31.10.2007 para a cobrança da dívida 
cujo vencimento considerou a data de 06.01.1997. Assim, concluiu a 
magistrada que, como a dívida somente fora inscrita em 18.10.2013, 
e a execução fiscal apenas ajuizada em 16.01.2014, a execução 
fiscal fora fulminada pela prescrição. 

- Acontece que, analisando a sentença, verifica-se que a douta ma-
gistrada não mencionou em sua decisão que o contrato de cessão 
de crédito do Banco do Brasil para a União sofrera renegociação. E 
assim, decretou a prescrição com base nas premissas do contrato 
original. Ocorre que a sentença deve ser reformada à frente da 
novação contratual, haja vista ter havido alteração do vencimento 
da dívida. Logo, tratando-se de parcela cujo vencimento data de 
14.10.2013 e ajuizada a execução fiscal em 16.01.2014 (fl. 3), resta 
afastada a prescrição quinquenal.

- Portanto, reconhecida a legalidade da cessão de crédito celebrada 
pelo Banco do Brasil para União, nos termos da MP 2.196-3/2001 
e afastada a prejudicial de prescrição, há de prosseguir-se com a 
execução fiscal. 

- Avançando em seus pedidos, a Fazenda Nacional postula a conde-
nação do particular em honorários advocatícios. Contudo, as CDAs 
30 6 13 002909-08 e 30 6 13 002910-41 (fls. 4/8) estão exigindo a 
cobrança do encargo legal de 20%, nos termos do DL 2.952/83, da 
Lei nº 7.769/89 e da Lei nº 8.383/91, assim, tendo em vista a confi-
guração legal do respectivo encargo, destinando-se à cobrança judi-
cial da União, inclusive dos honorários advocatícios, não há que se 
condenar o particular a título de honorários advocatícios, porquanto 
os encargos legais substituem os honorários sucumbenciais. 
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- Retorno do processo para a vara de origem para que se dê curso 
à execução fiscal.  

- Apelação parcialmente provida. 

Apelação/Reexame Necessário nº 35.210-CE

(Processo n° 0000152-31.2014.4.05.8100)

Relator: Desembargador Federal Lázaro Guimarães

(Julgado em 2 de abril de 2019, por unanimidade)
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CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SFH. DIVÓRCIO. RETIRADA 
DO NOME DO EX-CÔNJUGE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDA-
DE DE ANUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCIADORA. ANÁLISE 
DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO DO RESPONSÁVEL PELAS 
PRESTAÇÕES E DO GRAU DE COMPROMETIMENTO DE SUA 
RENDA. APELAÇÃO IMPROVIDA

EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FINAN-
CIAMENTO. SFH. DIVÓRCIO. RETIRADA DO NOME DO EX-
-CÔNJUGE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA 
DA INSTITUIÇÃO FINANCIADORA. ANÁLISE DA CAPACIDADE DE 
PAGAMENTO DO RESPONSÁVEL PELAS PRESTAÇÕES E DO 
GRAU DE COMPROMETIMENTO DE SUA RENDA. APELAÇÃO 
IMPROVIDA.

- Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o 
pedido de exclusão do nome da parte autora de contrato de finan-
ciamento de bem imóvel celebrado com a Caixa Econômica Federal 
e de compensação de danos morais.

- Pretende a demandante ser excluída do contrato de financiamento 
habitacional nº 844440076063.1, firmado junto à CEF, em virtude de 
acordo formalizado perante a Justiça Estadual, quando do divórcio 
do Sr. Danylo Fillipe de Castro Melo, co-mutuário do contrato, onde 
restou avençado que a este último seria feita a cessão dos respec-
tivos direitos e obrigações.

- O divórcio do casal de mutuários não atinge o contrato de em-
préstimo pactuado na constância da sociedade conjugal, perma-
necendo ambos os contratantes como mutuários devedores, salvo 
anuência da instituição financeira, mormente nos casos de contratos 
firmados no âmbito do SFH, nos quais, por expressa disposição 
legal, é obrigatória a interveniência da instituição financiadora na 
transferência do financiamento decorrente de cessão relativa ao 
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imóvel financiado, para análise da capacidade de pagamento do 
responsável pelas prestações e demais encargos do contrato, assim 
como do grau de comprometimento de sua renda (art. 1º, parágrafo 
único, da Lei nº 8.004/90). Precedentes deste Tribunal (Processo: 
08000124520164058309, Desembargador Federal Élio Wanderley 
de Siqueira Filho, 1º Turma, julgamento: 28/09/2018; Processo: 
08003867020164058500, Desembargador Federal Cid Marconi, 3ª 
Turma, julgamento: 17/12/2016).

- Inexistindo qualquer ato ilícito praticado pela CEF, não há que falar 
em direito à compensação de danos morais.

- Apelação improvida. Condenação da parte autora ao pagamento 
de honorários recursais (art. 85, § 11, CPC/2015), ficando os honorá-
rios sucumbenciais majorados de 10% para 12% do valor da causa, 
observada a suspensão da exigibilidade.

Processo n° 0802121-50.2016.4.05.8400 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira

(Julgado em 30 de abril de 2019, por unanimidade)
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CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL
ESPERA EM FILA DE BANCO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MO-
RAIS. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO

EMENTA: CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESPERA EM FILA 
DE BANCO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILI-
DADE. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO.

- Apelação interposta à Sentença proferida nos autos da Ação que 
julgou Improcedente o Pedido de Indenização por Danos Morais 
decorrentes de demora no atendimento bancário.

- A Indenização em face do Dano Moral tem por base os seguintes 
parâmetros: a situação econômico-social das Partes (Ofensor e 
Ofendido); o abalo físico/psíquico/social sofrido; o grau da agressão; 
a intensidade do dolo ou da culpa do Agressor; a natureza punitivo-
-pedagógica do Ressarcimento, sua potencialidade no desenco-
rajamento de condutas ofensivas de igual natureza - a chamada 
“técnica do valor de desestímulo” como “fator de inibição a novas 
práticas lesivas”.

- O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido 
de que o simples fato de a pessoa ter esperado por atendimento 
bancário por tempo superior ao previsto na legislação municipal não 
enseja Indenização por Danos Morais.

- No entanto, se a espera por atendimento na fila de banco for exces-
siva ou associada a outros constrangimentos, pode ser reconhecida 
como provocadora de sofrimento moral e ensejar condenação por 
dano moral, o que não ocorreu na hipótese.

- Desprovimento da Apelação.
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Processo n° 0802008-42.2015.4.05.8300 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Alexandre Luna Freire

(Julgado em 27 de abril de 2019, por unanimidade)
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CIVIL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO
USO INDEVIDO DO CPF DO AUTOR POR TERCEIRO. ABERTURA 
FRAUDULENTA DE EMPRESA JURÍDICA. CANCELAMENTO DO 
CPF E DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. DANOS MORAIS. INCABIMENTO

EMENTA: CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. USO INDEVIDO 
DO CPF DO AUTOR POR TERCEIRO. ABERTURA FRAUDULENTA 
DE EMPRESA JURÍDICA. CANCELAMENTO DO CPF E DA DÍVIDA 
TRIBUTÁRIA. DANOS MORAIS. INCABIMENTO.

- Trata-se de apelação de sentença que julgou procedente a pre-
tensão autoral, para cancelar o vínculo entre o CPF do promovente 
Marcus Antônio Galdino dos Santos e o CNPJ da empresa Fotoco-
piadora Flor da Suíça LTDA. - EPP, declarar inexistente quaisquer 
débitos em nome do autor relacionados à empresa citada, e con-
denar a Fazenda Nacional a pagar ao autor indenização por danos 
morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), os quais devem 
ser corrigidos monetariamente desde o arbitramento (Súmula 362 
do STJ), e acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso 
(Súmula 54 do STJ), com base nos índices previstos no Manual de 
Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

- Sustenta a recorrente que, apensar da utilização indevida do nome 
e do CPF da parte ora recorrida, afigura-se indiscutível que a União 
não participou dos fatos que culminaram no lançamento tributário 
ou no aborrecimento sofrido pelo autor. Afirma que a Receita Fe-
deral do Brasil, órgão da União, limita-se a receber e processar as 
informações prestadas pelos próprios contribuintes através de suas 
declarações de ajuste anual. Se alguma fraude existiu não foi por 
responsabilidade da Secretaria de Receita Federal do Brasil, o que, 
dessa forma, não pode acarretar a imputação da União ao paga-
mento de indenização por suposto dano moral. Aduz que o autor 
não comprovou que efetuou requerimento perante a administração 
tributária, solicitando a exclusão de seu nome como responsável 
pela empresa devedora. Requer que seja afastada a condenação 
ao pagamento de danos morais.
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- Apesar de a União não ser a responsável pela abertura irregular da 
sociedade Fotocopiadora Flor da Suíça LTDA. - EPP, a necessidade 
do autor de desvincular o seu CPF ao CNPJ da empresa instituída 
de forma fraudulenta, revela que se faz necessária a inclusão da 
União na lide.

- O recorrido ajuizou a presente ação, objetivando que fosse de-
terminada a desvinculação de seu CPF ao CNPJ da empresa 
Fotocopiadora Flor da Suíça LTDA. - EPP e, como consequência, 
quaisquer débitos/obrigações da empresa em relação a ele, bem 
como a condenação da União (Fazenda Nacional) ao pagamento de 
indenização por danos morais que alega ter sofrido, em decorrência 
de cobrança indevida de débito fiscal.

- Foram juntados aos autos, documentos como o cadastro do 
promovente na Receita Federal, nos quais consta o autor como 
sócio da empresa Fotocopiadora Flor da Suíça LTDA. - EPP 
(CNPJ 67.244.079/0001-77), com vários débitos em seu nome 
(Id. 4058204.2364414), além de notificações da Procuradoria da 
Fazenda Nacional, cobrando débitos inscritos em dívida ativa (Id. 
4058204.2364421) e ações de execução ajuizadas em São Pau-
lo em face do demandante e seu suposto sócio, determinando, 
inclusive, bloqueio de ativos financeiros (Ids. 4058204.2364426 e 
058204.2364433). Contudo, outros documentos demonstram, de 
forma inequívoca, que tais informações não têm qualquer pertinên-
cia com o autor. Constam dos autos: a) RG emitido no Estado da 
Paraíba, indicando naturalidade do demandante em Pilões/PB e 
comprovante de residência na cidade de Pilões/PB, em 02/2018 (id. 
4058204.2364409); b) título eleitoral do autor, com domicílio no Mu-
nicípio de Pilões/PB, desde 1999 (id. 4058204.2364426); c) Boletim 
de Ocorrência nº 116/2010, lavrado em 13/07/2010, no qual o autor 
informa que está sendo cobrado por dívida referente à sonegação 
fiscal de imposto devido por um empresa existente em seu nome, 
na cidade de São Paulo (id. 4058204.2364414). Também as notifi-
cações enviadas pela Receita Federal ao autor foram endereçadas 
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ao Engenho Boa-fé, s/nº, Zona Rural, no município de Pilões/PB (id. 
4058204.2364421).

- O recorrido, na Execução Fiscal nº 0042525-70.2011.403.6182, 
opôs exceção de pré-executividade, alegando fraude na abertura 
da empresa, da qual nunca foi sócio, tendo o Juízo competente 
rejeitado a medida, orientando que o executado deveria ajuizar a 
ação cabível para obter a tutela pretendida (Id. 4058204.2364441). 
Na Execução Fiscal nº 0040647-47.2010.403.6182, proposta pela 
Fazenda Nacional em face da Fotocopiadora Flor da Suíça LTDA. 
- EPP e do autor, há decisão mencionando que o número do RG 
do demandante diverge do número indicado na ficha JUCESP (Id. 
4058204.2364441).

- O apelado foi vítima de fraude, na medida em que seu CPF foi uti-
lizado, indevidamente, para abertura de empresa jurídica, conforme 
se verifica nos autos. Diante da situação fática ora examinada, a 
concessão de nova inscrição de CPF é medida que se impõe para 
evitar outros prejuízos à vida e à imagem da parte autora/recorrido. 
Tendo o recorrido sido vítima de atuação fraudulenta de terceiro 
que se utilizou indevidamente do seu CPF, não se pode cobrar dele 
o cumprimento de obrigação tributária para a qual não concorreu, 
não sendo cabível a cobrança de quaisquer débitos em seu nome 
relacionados à empresa Fotocopiadora Flor da Suíça LTDA.

- Quanto aos danos morais, apesar de se reconhecer que o autor foi 
durante anos considerado, indevidamente, devedor, e que tal fato 
com certeza causou-lhe constrangimentos, há de se reconhecer,  
também, que a Receita Federal foi tão vítima dos atos que constran-
geram o autor quanto ele próprio e as medidas que adotou foram 
compatíveis com procedimentos cabíveis ao fisco.

- Tendo o recorrido sido vítima de atuação fraudulenta de terceiro 
que se utilizou indevidamente do seu CPF, não se pode cobrar dele 
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o cumprimento de obrigação tributária para a qual não concorreu. 
A Fazenda Nacional, por intermédio da Receita Federal, não pode 
suportar obrigações decorrentes de atos aos quais não deu causa, 
mesmo que praticados possivelmente por terceiro que tenha feito uso 
do CPF de outro indevidamente. Logo, não há se falar em qualquer 
erro imputável à Receita Federal, mas sim em conduta criminosa 
de responsabilidade de outrem. Apesar de informar o autor que 
procurou à Receita Federal, não comprovou que realizou qualquer 
requerimento para ela.

- A cobrança de tributo e aplicação de penalidades são atos adminis-
trativos lícitos e plenamente vinculados, na medida em que deve a 
autoridade fiscal competente fazê-los, sob pena de responsabilidade. 
Também não houve falha da Receita Federal quanto aos deveres 
de corrigir o ilícito praticado por terceiro, razão por que não se há 
que falar em conduta administrativa. Precedente: TRF 5ª Região, AC 
564.813/AL, Rel. Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira 
Lima, DJe 29.4.2014.

- Apelação provida.

Processo nº 0800191-32.2018.4.05.8204 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Leonardo Carvalho

(Julgado em 2 de abril de 2019, por unanimidade)
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CIVIL E CONSUMIDOR
APELAÇÃO. CEF. RESPONSABILIDADE CIVIL. SAQUES INDE-
VIDOS EM CONTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS 
MORAIS E MATERIAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM DOS DA-
NOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA

EMENTA: CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CEF. RESPONSABI-
LIDADE CIVIL. SAQUES INDEVIDOS EM CONTA. INVERSÃO DO 
ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONFIGURA-
DOS. QUANTUM DOS DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA.  

- Trata-se de apelação interposta pela Caixa Econômica Federal - 
CEF, contra sentença proferida pelo Juiz Federal da 2ª Vara da Seção 
Judiciária do Ceará [julgando procedente o feito, condenando a de-
mandada a cessar os descontos na conta do promovente, anulando 
o contrato em questão, com a devolução dos valores indevidamente 
descontados, acrescidos de juros e correção, além de danos morais 
no importe de R$ 40.00,00 (quarenta mil reais). Honorários arbitrados 
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação], alegando: 1) 
inexistência de ato ilícito da CAIXA; 2) autor realizou o empréstimo 
em questão, sendo indevida, portanto, a devolução dos valores; 3) 
indevidos os danos morais; 4) caso se entenda pelos danos morais, 
necessidade de redução do quantum para R$ 3.000,00 (três mil re-
ais); 5) inversão da sucumbência. Requer o provimento do recurso 
e a reforma total da sentença vergastada.

- Cabe a CEF responder objetivamente (aplicação do art. 14 do CDC), 
independentemente de comprovação de culpa, pressupondo tão so-
mente a demonstração dos seguintes elementos: ação ou omissão 
ilícita; dano (quer material, quer moral); nexo de causalidade entre 
a conduta e o dano. In casu, verifica-se a aplicação do Código de 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), pois trata-se de relação de 
consumo, nos termos do art. 3º, caput, e seu § 2º, do CDC. Cabível, 
na forma do art. 6º, VIII, do CDC, a inversão do ônus da prova.
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- O demandante alega que: em 07/11/2013, foi informado junto à 
agência da CEF onde possui conta, da existência de um empréstimo 
em seu nome, no importe de R$ 6.000,41 (seis mil reais e quarenta e 
um centavos); b) procurando a agência onde se operou o empréstimo, 
um funcionário do banco réu teria lhe apresentado documento falso 
com seus dados, constando foto de pessoa que o autor desconhece, 
que teria se passado por ele; c) afirma o demandante que nunca 
descuidou de seu cartão e seus dados pessoais; d) o empréstimo 
tomado pelo estelionatário provocou descontos mensais na conta 
do apelado desde outubro de 2013.

- De fato, detecta-se falha na prestação do serviço bancário em 
questão, pois desde de 2013 que o apelado vem tendo descontos 
em sua conta devido a um empréstimo que não realizou. Conforme 
o Boletim de Ocorrência constante no doc. 4058100.535880 e ex-
tratos bancários mostrando os descontos, há ocorrência de fraude. 
Ademais, a CEF apresenta uma negativa genérica, não colacionan-
do nenhuma prova capaz de contradizer os fatos apresentados ou 
de mostrar que o demandante celebrou, realmente, o contrato em 
questão. Nesse sentido: (STJ - Superior Tribunal de Justiça. RESP 
- Recurso Especial - 557.030 / UF: RJ. Terceira Turma. DJ Data: 
01/02/2005. Relatora: Nancy Andrighi).

- Reputo o dano moral configurado. Teve o autor descontos efetua-
dos em sua conta durante tempo considerável, fato que, por certo, 
provocou privações de diversas ordens, fazendo-o passar por abalo 
que não pode ser classificado como mero dissabor ou aborrecimento. 
Assim, faz jus à indenização pelos danos suportados. No particular, 
em razão dos argumentos expostos, entendo por bem fixar a in-
denização no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que 
reputo suficiente para compensar o prejuízo moral experimentado, 
sem que reste caracterizado enriquecimento sem causa (função 
positiva) e, ao mesmo tempo, desestimular a conduta desidiosa do 
infrator (função negativa-pedagógica).
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- Verba honorária mantida em 10% (dez por cento) sobre o valor da 
condenação, na forma do art. 85 do CPC.

- Apelação parcialmente provida.

Processo nº 0806604-24.2014.4.05.8100 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Leonardo Augusto Nunes 
Coutinho (Convocado)

(Julgado em 4 de abril de 2019, por unanimidade)
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CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
ESTÁGIO DE NÍVEL MÉDIO NÃO OBRIGATÓRIO. RECUSA DA 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO EM FIRMAR TERMO DE COMPROMIS-
SO DE ESTÁGIO. EXIGÊNCIAS NÃO PREVISTAS NA LEI OU NO 
EDITAL DE SELEÇÃO DE ESTÁGIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS 
DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO 
E REMESSA OFICIAL IMPROVIDAS

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTÁGIO DE 
NÍVEL MÉDIO NÃO OBRIGATÓRIO. RECUSA DA INSTITUIÇÃO 
DE ENSINO EM FIRMAR TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁ-
GIO. EXIGÊNCIAS NÃO PREVISTAS NA LEI OU NO EDITAL DE 
SELEÇÃO DE ESTÁGIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOA-
BILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO E REMESSA 
OFICIAL IMPROVIDAS.

- Remessa oficial e apelação cível de sentença que, em Mandado 
de Segurança impetrado contra ato atribuído ao Diretor Geral do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 
do Norte (IFRN)  - Campus Parnamirim, concedeu a segurança para 
determinar que a autoridade coatora assine o Termo de Compro-
misso de Estágio da impetrante, a fim de que esta possa continuar 
no quadro de estagiários de nível médio do TJRN na Comarca de 
Parnamirim/RN.

- A Lei nº 11.788/08, que disciplina o estágio de estudantes, dispõe 
que “estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido 
no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho 
produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular 
em instituições de educação superior, de educação profissional, de 
ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino 
fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e 
adultos” (art. 1º).

- Estabelece, ainda, o referido diploma legal que o estágio pode ser 
obrigatório ou não obrigatório, conforme determinação das diretrizes 
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curriculares da etapa, modalidade e área de ensino e do projeto 
pedagógico do curso, sendo obrigatório “aquele definido como tal 
no projeto do curso, cuja carga horária é requisito para aprovação e 
obtenção de diploma” e não obrigatório “aquele desenvolvido como 
atividade opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória” 
(art. 2º, caput e §§ 1º e 2º).

- Da análise dos autos, verifica-se que a apelada foi aprovada em 
processo seletivo para estágio de nível médio (não obrigatório) pro-
movido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN), 
tendo iniciado o seu estágio em 07/11/17, quando era aluna do 1º 
ano do Ensino Médio da Escola Estadual Presidente Roosevelt, 
instituição que firmou o Termo de Compromisso de Estágio com o 
TJRN. Ocorre que, tendo sido aprovada para o Curso Técnico de 
Nível Médio (na Forma Integrada) em Mecatrônica do IFRN, onde 
ingressou em fevereiro/18, solicitou que a referida instituição de 
ensino firmasse novo Termo de Compromisso para dar continuidade 
ao seu estágio, o que lhe foi negado ao fundamento de não aten-
dimento às Resoluções 13/2015 e 48/2017 do Conselho Superior 
(CONSUP) do IFRN: “Ter cumprido ao menos 50% das disciplinas 
obrigatórias; ou, haver cursado ou estar cursando disciplinas do 
núcleo ou unidade tecnológica da matriz curricular para o estágio 
não obrigatório e concomitantemente estar, no mínimo, no segundo 
ano do curso” (art. 13, inciso III).

- De acordo com o Edital de Abertura de Procedimento Seletivo 
001/2017 do TJRN - Comarca de Parnamirim, ao qual se submeteu 
a apelada, constituem requisitos para o exercício da função de esta-
giário, entre outros, a “matrícula e frequência regular em Instituição 
Pública de ensino médio, de curso profissionalizante e tecnológico, de 
educação especial, ou, ainda, estar cursando os anos finais do ensino 
fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e 
adultos, nos termos do § 2º do artigo 4º da Resolução nº 10/2017-TJ, 
de 22 de fevereiro de 2017” (grifos nossos) - id. 4058400.3772530.
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- É certo que aos Institutos Federais é assegurada a autonomia 
didático-pedagógica, conforme expressa determinação do art. 1º, 
parágrafo único, da Lei nº 11.892/2008. No caso, porém, como bem 
decidiu a sentença, o Edital do TJRN não exige qualquer profissiona-
lização para o estágio relativo a estudantes do ensino médio, apenas 
a matrícula e frequência regular, não exige qualquer conhecimento 
ou prática profissional do curso técnico de Mecatrônica, o que torna 
desarrazoada a exigência estabelecida na Resolução do CONSUP 
do IFRN de cumprimento da metade das disciplinas obrigatórias 
do curso ou de estar cursando determinadas disciplinas da matriz 
curricular, exigências estas não previstas na Lei nº 11.788/08, que 
atribui ao estágio não obrigatório o caráter de atividade opcional, 
que é acrescida à carga horária regular e obrigatória.

- No caso concreto, a negativa do IFRN em firmar o Termo de Com-
promisso de Estágio da apelada ofende claramente os princípios 
constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

- Apelação e remessa oficial improvidas.

Processo n° 0806680-79.2018.4.05.8400 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira

(Julgado em 30 de abril de 2019, por unanimidade)
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CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE GABARITO DE QUES-
TÃO OBJETIVA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE 
DE APRECIAÇÃO PELO JUDICIÁRIO

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO 
PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE GABARITO DE QUESTÃO OBJETIVA. 
MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO 
PELO JUDICIÁRIO. 

- O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 632.853/CE (decidido 
sob o regime de repercussão geral), em 25/04/2015, firmou a tese 
de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, 
substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos can-
didatos e notas a elas atribuídas. Sendo possível, excepcionalmente, 
ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do 
concurso com o previsto no edital do certame.

- Matéria reexaminada em juízo de retratação, por força do disposto 
no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, na esteira da jurispru-
dência firmada no aludido precedente.

- Hipótese em que o acórdão negou provimento à apelação da União 
e à remessa oficial, mantendo sentença que considerou passíveis 
de anulação as questões 2 e 8 do certame, por considerar que, com 
base em laudo pericial, na questão 2 haveria mais de uma resposta 
e na questão 8 não haveria alternativa correta. 

- O juízo ordinário não se limitou a controlar a pertinência do exa-
me aplicado ao conteúdo discriminado no edital, mas foi além para 
apreciar a própria correção técnica do gabarito oficial, com base nas 
conclusões apresentadas pelo perito judicial, configurando-se em 
verdadeira substituição. 
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- A Corte Suprema, ao julgar o RE 608.482/RN, sob o regime da 
repercussão geral, firmou entendimento de que é incompatível com 
o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manuten-
ção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato 
não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução 
provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza 
precária, supervenientemente revogado ou modificado. Assim, não 
constitui fato consumado o exercício do cargo de Auditor-Fiscal do 
Trabalho pela autora.

- Apelação e remessa oficial providas. Pedido julgado improcedente.

Apelação/Reexame Necessário nº 20.937-CE

(Processo n° 0005328-30.2010.4.05.8100)

Relator: Desembargador Federal Paulo Machado Cordeiro

(Julgado em 30 de abril de 2019, por maioria, em julgamento por 
Turma ampliada)
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CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL
AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO 
FEDERAL. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA DE PRESERVA-
ÇÃO PERMANENTE. MANGUEZAL. TERRENO DE MARINHA. 
DANO AMBIENTAL. COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE 
REGULARIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESOCUPAÇÃO. 
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CONFIRMADA EM 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE DA UNIÃO, DO 
MUNICÍPIO E DA EMURB. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO. 
MEDIDAS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO. INICIATIVA DO MINIS-
TÉRIO PÚBLICO FEDERAL. INEFICÁCIA. INTERVENÇÃO JUDI-
CIAL. EXCEPCIONALIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

EMENTA: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSU-
AL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO 
PÚBLICO FEDERAL. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MANGUEZAL. TERRENO DE MA-
RINHA. DANO AMBIENTAL. COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE 
DE REGULARIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESOCUPAÇÃO. 
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CONFIRMADA EM 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE DA UNIÃO, DO 
MUNICÍPIO E DA EMURB. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO. 
MEDIDAS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO. INICIATIVA DO MINIS-
TÉRIO PÚBLICO FEDERAL. INEFICÁCIA. INTERVENÇÃO JUDI-
CIAL. EXCEPCIONALIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 

- Apelações interpostas pelo Município de Aracaju/SE, pela Empresa 
Municipal de Obras e Urbanização - EMURB e pela União em face 
de sentença que julgou procedente Ação Civil Pública ajuizada pelo 
Ministério Público Federal para condenar: a) a EMURB e a União a 
não concederem alvarás de construção e autorizações para a área 
específica do manguezal de que trata este feito, sob pena de multa 
diária; b) o Município de Aracaju/SE a realizar, no prazo de 90 (no-
venta) dias, o cadastramento das famílias que moram na área de 
preservação permanente, sob pena de multa diária; c) a União e o 
Município de Aracaju/SE a identificar, por ocasião do cadastramento 
citado, os imóveis vazios e/ou abandonados, e realizar, no prazo de 
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60 (sessenta) dias, contados a partir da finalização do cadastramen-
to, sua demolição, com retirada do material resultante da ação; d) a 
União (GRPU) a notificar, no prazo de 120 (cento e vinte) dias após 
a finalização do cadastramento, todos os responsáveis pelos imóveis 
que estão ocupando área da União; e) o Município de Aracaju/SE, 
a EMURB e a União, solidariamente, à obrigação de promover um 
detalhado plano de recuperação de toda a área degradada na APP, 
devendo: i) apresentar à ADEMA, no prazo de 120 (cento e vinte) 
dias, após a finalização da transferência das famílias, de projeto de 
recuperação de área degradada (PRAD); ii) correção, no prazo de 
60 (sessenta) dias, do PRAD, caso necessária, de acordo com a 
análise realizada pela ADEMA; iii) execução do PRAD, após a sua 
aprovação definitiva pela ADEMA, no cronograma de execução defi-
nido; e  f) todos os requeridos, solidariamente, à obrigação de fazer 
consistente em realizar a contínua vigilância da área em referência.

- O Município de Aracaju/SE e a União apelam arguindo ilegitimidade 
passiva, indevida ingerência do Poder Judiciário em políticas públicas 
cujo exame de conveniência e oportunidade incumbe ao Poder Exe-
cutivo, violação ao princípio da reserva do possível. A União também 
sustenta a nulidade da sentença porquanto, ao julgar os embargos 
declaratórios por ela opostos, teria ocorrido o acréscimo à conde-
nação do item “g”, incorrendo a sentença em reformatio in pejus.

- A EMURB apela sustentando a sua ilegitimidade passiva, ressal-
tando que a ocupação irregular se deu em área de preservação 
permanente e, ademais, em terreno de marinha, devendo a conde-
nação recair sobre a União, o Município e seus entes incumbidos 
da proteção ao meio ambiente. Pede, ademais, exclusão da multa 
diária, em caso de manutenção da sentença.

- Consta dos autos Inquérito Civil que se originou de denúncia, 
formulada em 2005, de ocupação da área em questão, que se 
pode resumir pelo avanço da ocupação do solo urbano em área de 
manguezal situada na Cidade de Aracaju/SE, especificamente pela 
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expansão do Loteamento Ângela Catarina sobre o mangue da região 
estuarina da Bacia do Rio Sergipe. 

- Houve antecipação dos efeitos da tutela, mantida pela egrégia 
Terceira Turma no julgamento do AGTR 122.759/SE.

- Legitimidade da EMURB, eis que a ela compete fiscalizar a área, 
que se insere no perímetro urbano, e impedir construções irregulares; 
e da União pois, além de os terrenos irregularmente ocupados serem 
terrenos de marinha, cuida-se de área de preservação permanente 
(mangue).

- Não se verifica reformatio in pejus. Opostos Embargos de Decla-
ração, a União apontou omissão no julgado ao argumento de que 
havia sido condenada solidariamente, junto com o Município de 
Aracaju/SE e a EMURB, a apresentar a ADEMA, no prazo de 120 
(cento e vinte) dias, após a finalização da transferência das famílias, 
projeto de recuperação da área degradada (PRAD). Assim, ressaltou 
a embargante que não havia nos autos condenação relativamente 
à transferência das famílias, tendo sido omissa a decisão nesse 
tocante, a merecer esclarecimento. 

- Suprindo a omissão, o Juízo acresceu à condenação o item “g”, 
para determinar ao Município de Aracaju/SE e à União a inclusão das 
famílias identificadas como em situação de risco social em programas 
habitacionais, com pagamento, a título de auxílio-aluguel, àqueles 
moradores que desocuparem ou já tenham desocupado a área até 
que lhes seja assegurada a unidade habitacional.

- Os Embargos de Declaração constituem-se em impugnação pecu-
liar, cujo escopo não é, como em relação aos demais recursos, o de 
melhorar a situação do recorrente, mas de integrar a decisão com 
vistas ao seu aperfeiçoamento, o que se dá especialmente em razão 
do reconhecimento de omissão pelo órgão julgador. Exatamente 
por isso, a interposição dos Embargos de Declaração pressupõe a 
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possibilidade de correção de todo e qualquer defeito de que padeça 
a decisão. Ademais, havia na decisão referência à condenação à 
“transferência das famílias”, de forma explícita, estando a decisão a 
carecer de integração esclarecedora a esse respeito.

- A pretensão deduzida na Ação Civil Pública não conduz à indevida 
ingerência do Poder Judiciário no mérito administrativo. É sabido que 
a Constituição Federal distribuiu competências e reservou a cada 
um dos Poderes da República atribuições específicas. Assim, em 
regra, a separação de suas atuações em cada uma de suas esferas 
de competência pressupõe convivência harmônica. Entretanto, o 
“sistema de freios e contrapesos” subentende, também, a interse-
ção das atuações a fim de se alcançar o cumprimento dos valores 
constitucionais, justificando-se, portanto, em casos excepcionais, a 
intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas, notadamen-
te nas hipóteses de omissão que implicam frustração de direitos e 
valores constitucionais.

- Ocupação irregular em área de manguezal que se mostra inequí-
voca, não tendo sido contestada. Apresentam-se igualmente inques-
tionáveis e claros os danos ambientais, notadamente pelo desmata-
mento da área e pelo dejeto de esgotos produzidos nas ocupações, 
gerando, além do mais, graves riscos à saúde dos ocupantes.

- No que se refere aos prazos estabelecidos, não merecem reparos, 
dado o transcurso de tempo hábil para as providências determinadas, 
especialmente considerando o lapso compreendido entre a anteci-
pação dos efeitos da tutela, confirmada por esta egrégia Corte, e o 
julgamentos dos aludidos recursos. Por este motivo, também não 
assiste razão aos demandados no que se refere à multa pelo des-
cumprimento das obrigações impostas.

- Tendo a sentença condenado a União e o Município em obrigação 
de fazer, está sujeita a reexame necessário, cumprindo dela conhe-
cer, a teor do art. 475, I, do CPC/1973, considerando que a senten-



50

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

ça foi proferida ainda na vigência do citado Diploma Processual. 
Remessa Necessária, tida por interposta, e Apelações improvidas.

Apelação/Reexame Necessário nº 33.469-SE

(Processo n° 0006538-46.2011.4.05.8500)

Relator: Desembargador Federal Cid Marconi

(Julgado em 30 de maio de 2019, por unanimidade)
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CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
APELAÇÃO. ESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRETEN-
SÃO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MO-
RAIS. FALECIMENTO DE FILHO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO 
OCORRIDO EM RODOVIA FEDERAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO 
NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊN-
CIA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. 
ESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRETENSÃO DE RECEBI-
MENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALECIMENTO 
DE FILHO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO EM RODOVIA 
FEDERAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. CULPA 
EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA. NÃO PROVIMENTO 
DO RECURSO.

- Apelação interposta pelos autores, em face de sentença que julgou 
improcedente o pedido de condenação da UNIÃO e do DNIT ao pa-
gamento de indenização por danos morais, decorrentes do óbito do 
seu filho, em acidente automobilístico ocorrido em rodovia federal.

- Os autores sustentam que o acidente que vitimou o seu filho decor-
reu de colisão com animal solto na pista e das precárias condições 
da via (buracos), sendo os réus os responsáveis, por terem o dever 
legal de manter as rodovias federais em condições de trafegabilidade 
adequada e segura.

- Nos termos da Lei nº 10.233/2001 (art. 82), a responsabilidade pela 
administração (operação – notadamente segurança operacional e 
sinalização –, manutenção, conservação, restauração e reposição 
de vias) das rodovias federais é do DNIT, de modo que está materia-
lizada sua legitimidade para compor o polo passivo da lide. Quanto 
à União, o STJ tem entendimento tranquilo, no sentido de que deve 
integrar o polo passivo da lide nesses casos, consoante se infere do 
seguinte julgado: “A jurisprudência desta Corte está consolidada no 
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sentido de que, no caso de ação indenizatória por danos decorrentes 
de acidente de trânsito ocorrido em rodovia federal, tanto a União 
quanto o DNIT possuem legitimidade para figurar no polo passivo da 
demanda” (AgInt no REsp 1.627.869/PB, Rel. Ministra Regina Helena 
Costa, Primeira Turma, julgado em 21/03/2017, DJe 30/03/2017).

- A jurisprudência do STF tem caminhado para reconhecer que, mes-
mo quando se trata de omissão, a responsabilidade civil do Estado 
é objetiva, acrescentando-se que, regendo-se a responsabilidade 
civil do Estado pela teoria do risco administrativo (e não, pela teoria 
do risco integral), é possível a consideração de causas excludentes 
do nexo causal entre o comportamento administrativo e o dano, de 
modo a isentar o ente estatal de responder pelas consequências de 
determinados fatos, como ocorre nos casos de prejuízos decorren-
tes, exclusivamente, da conduta da própria vítima, de terceiros ou 
de caso fortuito e força maior.

- “A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal 
de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco admi-
nistrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para 
as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral./A omissão 
do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido 
pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal 
e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso 
[...] Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: 
em caso de inobservância do seu dever específico de proteção pre-
visto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é 
responsável pela morte do detento” (STF, RE 841.526, Relator  Min. 
Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016).

- À vista dos arts. 1º, § 3º, do CTB (“Os órgãos e entidades compo-
nentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das 
respectivas competências, objetivamente, por danos causados aos 
cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manu-
tenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício 
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do direito do trânsito seguro”) e 82 da Lei nº 10.233/2001, o DNIT 
tem a obrigação legal de manter seguras as rodovias federais para 
os seus transeuntes, motorizados ou não, garantindo condições de 
trafegabilidade adequadas, através da manutenção da regularidade 
estrutural das vias, da sua desobstrução e da sua conservação; da 
sinalização eficiente, mormente em trechos ou circunstâncias de 
maior risco; da adoção de medidas que impeçam ou dificultem a 
passagem de animais nas pistas de rolamento, surpreendendo os 
motoristas. De seu lado, à União, através da Polícia Rodoviária Fe-
deral, cumpre “aplicar e arrecadar as multas impostas por infrações 
de trânsito, as medidas administrativas decorrentes e os valores 
provenientes de estada e remoção de veículos, objetos, animais e 
escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas” e 
garantir a livre circulação das rodovias federais (art. 20, III e VI, do 
CTB). Se o DNIT e a União não cumprem esses deveres legalmente 
assentados e, dessa omissão, advêm consequências danosas aos 
particulares, impõe-se o reconhecimento de sua responsabilidade.

- Ocorre que, no caso concreto, não restou demonstrado o nexo 
causal entre a inércia imputada à Administração Pública e o acidente 
que ocasionou a morte do filho dos autores. Em verdade, das provas 
reunidas, extrai-se que o infortúnio derivou de irresponsabilidade 
apenas atribuível ao condutor do veículo.

- No âmbito do inquérito policial, instaurado para apurar as causas do 
acidente fatal, a mãe do condutor foi ouvida pela Polícia Civil, tendo 
afirmado, textualmente, que, no dia do acidente, o filho “passou o 
dia em casa tomando cerveja com um amigo”, saindo com a moto-
cicleta, por volta das 18 (dezoito) horas, seguindo-se, pouco depois, 
a notícia da ocorrência do evento fatídico. No mesmo procedimento, 
foi ouvido o cunhado do falecido, que declarou: “[...] a vítima bebia 
(substâncias com álcool) apenas nos finais de semana, e no dia do 
acidente o mesmo saiu de casa e bebeu o dia inteiro [...]”. Ao lado 
disso, em postagem extraída da internet, constou que, “segundo in-
formações de populares, o Pedreiro havia ingerido bebida alcoólica 
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antes de sair de casa”. Portanto, as provas coligidas pelos próprios 
autores evidenciam que o autor estava dirigindo embriagado, por ter 
passado o dia inteiro bebendo cerveja.

- Além disso, não há certeza, quanto ao fato de o acidente ter sido 
ocasionado por um animal. Em sua declaração à Polícia, a mãe do 
motorista falecido afirmou que “populares disseram que o acidente 
ocorreu devido um animal que surgiu na estrada, um cavalo, que 
logo após o acidente passou correndo [...]”. Ora, o fato de, na zona 
rural, passar um animal correndo, não leva necessariamente à 
conclusão de que ele esteve envolvido em acidente de trânsito. A 
referida senhora ainda consignou que o amigo do de cujus, que o 
acompanhava em outra motocicleta, estava à frente dele e apenas 
ouviu uma pancada (ou seja, o amigo não viu o animal). Ela ainda 
asseverou à autoridade policial que o amigo do seu filho lhe disse 
que, provavelmente, ele se assustou com o animal e caiu, ou seja, 
está no âmbito da conjectura. De seu lado, o cunhado da vítima 
confirmou se tratar de uma probabilidade, ao declarar à Polícia, “[...] 
QUE, provavelmente, a vítima se assustou com alguns animais na 
pista ou bateu em alguns destes animais, o que o fez cair da moto 
[...]”. Veja-se que a mãe diz que, segundo populares, a causa do 
acidente foi um cavalo. Já o cunhado fala em “animais”.

- De seu lado, o BAT não tem a força probatória afirmada pelos au-
tores. Primeiro, ele foi expedido extemporaneamente (“ocorrência foi 
registrada em vista de ofício para confecção de Boletim de Acidente 
de Trânsito extemporâneo, constante do Processo Administrativo nº 
08664000222/2018-68”), ou seja, o BAT foi lavrado em 2018, acerca 
de acidente ocorrido em 2013. Além disso, o documento em questão 
indicou como “ignorado” o item referente à existência de vestígio 
de ingestão de álcool, quando, segundo os populares e os próprios 
parentes do motorista, ele passara o dia ingerindo bebida alcoólica, 
saindo de casa, por volta das 18 (dezoito) horas, logo em seguida, 
ocorrendo o acidente. Finalmente, o BAT diz que a causa do acidente 
foi um animal solto na pista e faz constar que esse animal era um 
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jumento, e não, um cavalo. Portanto, trata-se de documento frágil 
para sustentar uma condenação a indenizar.

- Apelação não provida.

- Desprovida a apelação, majora-se em 2% (dois por cento) a con-
denação da parte autora em honorários advocatícios sucumbenciais, 
a título de verba honorária recursal, com base no art. 85, § 11, do 
CPC/2015, ficando a exigibilidade da parcela suspensa, enquanto 
perdurar a situação de hipossuficiência econômica que justificou o 
deferimento da gratuidade judiciária, nos termos do art. 98, § 3º, do 
CPC/2015.

Processo nº 0800128-95.2018.4.05.8401 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Élio Siqueira Filho

(Julgado em 30 de abril de 2019, por unanimidade)
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CONSTITUCIONAL E CIVIL
OPOSIÇÃO EM FACE DE AÇÃO DE USUCAPIÃO. DISTRIBUIÇÃO 
POR DEPENDÊNCIA. INCIDENTE DE FALSIDADE. CERCEAMEN-
TO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. USUCAPIÃO 
EXTRAORDINÁRIO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. MERA 
DETENÇÃO DO RIP - REGISTRO IMOBILIÁRIO PATRIMONIAL. 
CABIMENTO. IMPROVIMENTO DO APELO

EMENTA: CONSTITUCIONAL. CIVIL. OPOSIÇÃO EM FACE DE 
AÇÃO DE USUCAPIÃO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. 
INCIDENTE DE FALSIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE 
DEFESA. NÃO CONFIGURADO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. 
REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. MERA DETENÇÃO DO RIP 
- REGISTRO IMOBILIÁRIO PATRIMONIAL. CABIMENTO. IMPRO-
VIMENTO DO APELO.

- Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente 
procedente a oposição ajuizada em face da ação de usucapião ex-
traordinária proposta por Andréia de Brito Silva Prado, objetivando 
o reconhecimento da posse dos opoentes sobre toda a área que a 
oposta pretende usucapir, bem como o cancelamento do RIP - Re-
gistro Imobiliário Patrimonial procedido em nome de Andréia de Brito 
Silva Prado, sob o fundamento de que o Contrato de Compra e Venda 
não é válido e de que a posse desta sobre o imóvel era precária.

- Em suas razões recursais, a apelante afirma possuir o imóvel locali-
zado à Avenida Beira Rio, também denominada Estrada Beira Rio, nº 
12, antiga Rua E, desde meados de janeiro de 1994, de forma mansa, 
pacífica e ininterrupta. Aduz que seu falecido marido adquiriu a posse 
e o domínio direto do bem por meio de contrato de compra e venda 
celebrado entre este e seu sogro, em 04/09/2002, instrumento com 
firma reconhecida em Cartório. Prossegue, suscitando a nulidade da 
sentença por cerceamento de defesa, afirmando que o julgamento 
da ação antes da conclusão do incidente de falsidade instaurado a 
pedido dos recorridos por suposta falsificação da assinatura do Sr. 
Orlando Prado (sogro/apelado) no instrumento particular de compra 
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e venda resultou em prejuízo à defesa, posto que lhe tolheu a opor-
tunidade de provar a verdade dos fatos. Assevera que seu marido 
foi o único filho que cuidou do patrimônio e que a venda não resultou 
em prejuízos aos herdeiros, visto que os ascendentes podem dispor 
de 50% sem anuência destes.

- Em 2013, Andréia de Brito Silva Prado ajuíza ação de usucapião 
afirmando que adquiriu a posse do bem litigioso em 1994 e que 
todas as tratativas da compra do imóvel foram realizadas pelo seu 
marido, falecido em 16/10/2009 (certidão de óbito anexa). Alega 
que “o recibo de compra e venda que foi emitido pelo vendedor foi 
extraviado”. Sustentou que “à época da compra existia apenas um 
terreno, sem nenhuma construção, logo após, o casal começou a 
construir a residência que existe até os dias atuais. Desta forma, a 
posse foi transmitida há quase 20 anos e durante todo esse tempo 
até hoje, não houve qualquer interferência de quem quer que seja, 
inexistindo qualquer oposição quanto a sua posse”. Pede a citação 
por edital de “qualquer interessado” e “dos réus ausentes, incertos 
e desconhecidos”. Junta planta do terreno, com área de 534,08 m2.

- Após a contestação da União e manifestação do Ministério Pú-
blico Federal informando desinteresse no feito, a autora juntou, 
em 10/11/2015, instrumento particular de compra e venda (id 
4058500.472197) de um imóvel residencial e seu respectivo terreno, 
no valor de R$ 15.000,00, firmado pelo falecido marido com o pai/
sogro da autora (Orlando Prado) em 2002. Ocorre que, em 2017, 
Orlando Prado e sua mulher Maria das Dores Santos Prado, sogros 
da requerente, habilitaram-se nos autos informando que apesar de 
não terem sido citados nesta ação, manejaram oposição distribuída 
por dependência ao presente processo.

- Na presente oposição, proposta em 2015, os sogros da suplicante 
(opoentes), relatam que adquiriram de Marizete da Conceição, por 
compra, mediante recibo, datado de 02/01/1985, o imóvel objeto da 
ação de usucapião acima citada. Contam que edificaram, no referido 
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terreno, uma casa, tipo sobrado, instalando, na parte inferior, um 
pequeno comércio (mercearia) e, na parte superior, uma casa resi-
dencial, a qual foi cedida a seu filho Marcos Santos Prado a título de 
comodato gratuito, para fixar sua residência. Narram que, no dia 13 
de outubro de 2009, o filho dos opoentes, e marido da oposta veio 
a óbito, e que a oposta manteve no imóvel seus pertences, todavia 
passou a residir com sua mãe, na Avenida Melício Machado, nesta 
Capital.

- Suscitam, ainda, incidente de falsidade, arguindo que: a) o Sr. 
Orlando não assinou o dito documento; b) é inválido, posto que não 
consta a assinatura de sua esposa; c) o contrato foi lavrado “como 
se fosse gerado do mês de setembro de 2002, contém um carimbo 
de reconhecimento de firma datado de 4 de setembro de 2002, 
com “selo de autenticação” falso, haja vista que o selo autêntico 
contendo o número, AB026263 - que está estampado no referido 
documento agora questionado, foi distribuído pelo TJSE para o 
Cartório do Primeiro Ofício da Comarca de Estância e utilizado no 
Ano de 2010, conforme se pode ver da certificação de autenticação 
anexa” (Ids 4058500.493076 e 4058500.493063, do Processo n° 
0800198-14.2015.4.05.8500).

- Instado a se manifestar sobre o incidente, o Cartório informou que 
o selo de autenticidade é verdadeiro, e que foi expedido pela INTER-
PRINT em 2002. Acrescenta que apenas em 2010 a RRDONNELLEY 
(empresa informada na consulta como responsável pela confecção) 
passou a enviar os selos utilizados nos cartórios de Sergipe.

- Na sequência, o juízo de origem declarou revelia da autora e aco-
lheu o pedido dos opoentes declarando o contrato de compra e venda 
como prova imprestável, ante a presunção da veracidade quanto 
a alegação de sua falsidade, decisão que transitou em julgado em 
junho de 2016 (id 4058500.689596).
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- Não se observa o alegado cerceamento do direito de defesa, visto 
que, mesmo intimada, a apelante foi revel no Incidente de Falsidade 
Documental instaurado para apurar a suposta falsificação da assi-
natura do Sr. Orlando Prado no contrato de compra e venda coligido 
pela autora, não subsistindo, nessa medida, a alegação de prejuízo 
pela falta de oportunidade para defesa. Ademais, as conclusões do 
laudo pericial (354/2017-SETEC/SR/PF/SE) realizado pela Polícia 
Federal para verificar a autenticidade da assinatura atribuída ao Sr. 
Orlando Silva foram no sentido da impossibilidade de determinar se 
“a assinatura partiu do punho de Orlando Prado”. Cumpre ressaltar 
que, a teor do preconizado pelo art. 1.647 do Código Civil, nenhum 
dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da 
separação absoluta ou quando suprido pelo juiz, alienar ou gravar 
de ônus real bem imóvel.

- Destarte, ainda que o Sr. Orlando tivesse realmente assinado o 
documento, o que não se confirmou posto que o laudo foi inclusivo 
neste sentido, estaria eivado de vício, visto que não consta a assi-
natura da sua esposa. Some-se a isso o fato de que, além de não 
apresentar o recibo do valor pago, a autora afirmou na inicial que 
não tinha documento relativo à aquisição do bem e que os réus eram 
“incertos e determinados”, deixando de indicar seu sogro, dono de 
um comércio no térreo da edificação. Preliminar afastada.

- Extrai-se dos autos que no pavimento térreo da edificação objeto da 
presente demanda funciona a Mercearia ou “bodega”, que pertence 
ao Sr. Orlando Prado.

- Os depoimentos colhidos convergem no sentido de que o falecido 
marido da Sra. Andréia era um dos oito filhos dos opoentes, os quais 
permitiram a construção do sobrado na parte superior do bem, e de 
uma pequena “marina”, construída de forma rústica, onde o Sr. Or-
lando e os filhos trabalhavam informalmente. Note-se que, mesmo 
à época do ajuizamento da lide quando ainda ocupava o sobrado, 
a apelante apenas exercia a detenção do bem, morando na parte 
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superior do imóvel por anuência do sogro, que exerce o comércio 
na parte térrea, conforme, inclusive se observa nas fotos do imóvel 
juntadas pelos opoentes uma placa com os dizeres: “sorveteria e 
lanchonete ‘por do sol’”.

- O contrato id. 4058500.472197, com a qual a apelante pretende 
provar seu animus domini, foi considerado como prova imprestável 
no Incidente de Falsidade Documental, já transitado em julgado. 
“Todavia, mesmo se admitindo sua veracidade, não é capaz de 
representar um negócio jurídico válido, visto que não contou com a 
anuência dos demais herdeiros, nem com a assinatura da esposa 
do Sr. Orlando Prado”. Portanto, pertencendo o bem ao Sr. Orlando, 
deve ser cancelamento do RIP 3105.0115298-50.

- Apelação improvida.

Processo nº 0800198-14.2015.4.05.8500 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Leonardo Carvalho

(Julgado em 30 de abril de 2019, por unanimidade)
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PENAL E PROCESSUAL PENAL
HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL DESMEMBRADA. DECISÃO 
DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. 
ORDEM DENEGADA

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. 
AÇÃO PENAL DESMEMBRADA. DECISÃO DEVIDAMENTE JUS-
TIFICADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. ORDEM DENEGADA.

- O art. 80 do CPP deve ser aplicado de maneira excepcional, em 
prestígio à unidade do processo penal, se justificando quando as 
infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de 
lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados 
e para não Ihes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo 
relevante, o juiz reputar conveniente a separação.

- Circunstância surgida no curso da marcha processual (não notifi-
cação de acusado com prerrogativa de foro para apresentação de 
defesa preliminar - art. 514 do CPP) que recomendou a separação 
do feito em relação ao paciente, objetivando salvaguardar justamente 
o bom andamento da ação penal originária.

- Não se vislumbra constrangimento ilegal na decisão ora atacada, 
sendo a medida, ao contrário, oportuna a permitir a instrução mais 
célere de ambos os processos. De certo que não se pode deixar 
de perquirir as vantagens da separação dos feitos em relação a de-
terminados acusados. E foi o que foi realizado pelo magistrado de 
primeira instância, com a constatação de que a revogação da decisão 
de recebimento da denúncia em face de 36 outros acusados, para a 
aplicação da regra do art. 514 unicamente em relação ao paciente, 
tumultuaria a ação, optando pela separação de feitos e revogação 
do recebimento da peça acusatória somente em relação a este.

- A quebra de isonomia no tratamento entre as partes não pode 
ser presumida em razão do desmembramento, tão somente com a 
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indicação genérica e abstrata de que a defesa do paciente será pre-
judicada, sem a demonstração de prejuízo concreto no que concerne 
à eficácia do julgamento. Em caso de eventual prejuízo, poderá o 
paciente se socorrer das medidas processuais cabíveis.

- Ao paciente será garantido instruir o feito, podendo inclusive arrolar 
as mesmas testemunhas que seriam ouvidas no feito originário, sem 
quaisquer prejuízos. Além disso, cumpre esclarecer que a prova 
emprestada é amplamente aceita enquanto meio de prova e não é 
absoluta, podendo ser questionada durante a instrução penal.

- Decisão ora atacada que determinou a juntada de cópia de todos os 
documentos contidos nos autos originários, bem assim a realização 
das devidas associações de outros procedimentos existentes (ex. 
medidas cautelares).

- Informações da autoridade tida por coatora no sentido de que 
a Ação Penal nº 0803817-62.2018.4.05.8300 está na fase de ci-
tação de todos os 36 réus, enquanto na Ação Penal nº 0816401-
64.2018.4.05.8300 está em processamento a citação pessoal do 
paciente para a apresentação de sua resposta. Ou seja, as ações 
penais, originária e desmembrada, encontram-se na mesma fase 
processual, não havendo que se falar em ações tramitando em total 
descompasso.

- Ordem denegada.

Processo n° 0801148-70.2019.4.05.0000 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Manoel de Oliveira Erhardt

(Julgado em 10 de maio de 2019, por unanimidade)
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PENAL E PROCESSUAL PENAL
HABEAS CORPUS. PEDIDO DE RELAXAMENTO DE PRISÃO EM 
FACE DE EXCESSO DE PRAZO DIANTE DO FATO DA DENÚNCIA 
AINDA NÃO TER SIDO OFERTADA. RECEBIMENTO DA DENÚN-
CIA PROCEDIDO. LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DA DECISÃO 
QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INSUB-
SISTÊNCIA DOS ARGUMENTOS SUSTENTADOS EM SEDE DE 
HABEAS CORPUS. DENEGAÇÃO DA ORDEM

EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. 
PEDIDO DE RELAXAMENTO DE PRISÃO EM FACE DE EXCESSO 
DE PRAZO DIANTE DO FATO DA DENÚNCIA AINDA NÃO TER 
SIDO OFERTADA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PROCEDIDO. 
LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU 
A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INSUBSISTÊNCIA DOS 
ARGUMENTOS SUSTENTADOS EM SEDE DE HABEAS CORPUS. 
DENEGAÇÃO DA ORDEM.

- Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado origi-
nariamente pela Defensoria Pública do Estado do Ceará em favor 
de Carlos Alexandre contra decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara 
Criminal da Comarca de Fortaleza/CE.

- Narrou, a defesa, resumidamente, que: 1) o paciente havia sido 
preso em flagrante, no dia 18/06/2018, pelo suposto cometimento 
do delito de roubo qualificado; 2) até a data de impetração, já teria 
decorrido mais de 6 meses sem que a denúncia tivesse sido ofer-
tada, restando o paciente no cárcere; 3) o Juízo Estadual teria se 
declarado incompetente e, na cadência, remetido os autos ao Juízo 
Federal sem que, entretanto, o feito tivesse sido distribuído, motivo 
pelo qual inexistiria qualquer perspectiva para julgamento; 4) no dia 
11/01/2019, a DPCE havia tentado ajuizar Pedido de Relaxamento 
por meio do sistema eletrônico respectivo, não tendo, todavia, logrado 
êxito. Por tais motivos, considerando que a prisão teria se maculado 
pelo vício da ilegalidade, pugnou pelo seu relaxamento, inclusive em 
face do excesso de prazo.



65

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

- Mediante decisão, este e. TRF5 entendeu, resumidamente, que: 
1) o impetrante não teria demonstrado que o paciente cumprira os 
requisitos subjetivos para responder ao processo em liberdade, má-
xime em virtude de não ter trazido aos autos qualquer documento 
que indicasse, por exemplo, o exercício de profissão lícita, tampouco 
comprovante de endereço certo ou certidão de antecedentes ilibados; 
2) na primeira mirada, a sustentada mora para o oferecimento da 
denúncia parecia decorrer do fato de a investigação ter se iniciado 
na Justiça Estadual do Ceará, somente chegando à Justiça Federal 
no final do ano; 3) no mais, os crimes imputados ao paciente seriam 
graves (artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal), porquanto se 
teria a notícia de um roubo à mão armada perpetrado contra veículo 
dos Correios, um possível sequestro do motorista desta viatura, além 
de uma troca de tiros com a polícia, fatos que somente poderiam 
ser devidamente esclarecidos no curso da instrução criminal. Com 
tais fundamentos, indeferiu o pedido liminar e instou a autoridade 
impetrada para prestar informações.

- Na atualidade, o panorama descortinado inicialmente como ense-
jador do habeas corpus não mais subsiste.

- Em primeiro passo, a irresignação no sentido de que a denúncia 
não havia ainda sido ofertada – o que vinha causando mácula ao 
direito de locomoção – não mais procede, haja vista que a peça 
acusatória não fora apenas ofertada (precisamente em 07/12/2018), 
mas também recebida (precisamente em 10/12/2018).

- Em segundo passo, mas ainda atrelado ao primeiro, viu-se ainda 
que, na atualidade, o paciente já apresentou, inclusive, resposta à 
acusação, evento que também fulmina o argumento de que inexistiria 
qualquer previsão para julgamento do feito.

- Quanto ao reclame de que o pedido de relaxamento de prisão 
ainda não havia sido incluído no sistema eletrônico, sequer merece 
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comentários, já que se está tratando da contenda eletronicamente 
e de maneira célere.

- No mais, cumpre rememorar que o paciente responde a delitos de 
gravidade inconteste, consoante declinado, subsistindo a legalidade 
e legitimidade da decisão que decretou sua prisão preventiva.

- Ao fim, destaque-se que a delonga inicial não se deveu a negligên-
cia, tampouco a descaso, senão às peculiaridades do caso e ao fato 
de o feito ter tramitado, inicialmente, perante juízo incompetente.

- Denegação da ordem.

Processo n° 0803108-61.2019.4.05.0000 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Paulo Machado Cordeiro

(Julgado em 25 de abril de 2019, por unanimidade)
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PENAL
TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. NATUREZA E QUAN-
TIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. DOSIMETRIA DA PENA. 
PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL

EMENTA: PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. NA-
TUREZA E QUANTIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. DOSIMETRIA 
DA PENA. PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO. PROVIMENTO 
PARCIAL.

- HIPÓTESE. Apelação interposta à Sentença proferida nos autos 
de Ação Criminal que condenou o Réu, em face da prática do Crime 
previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, à Pena de 3 (três) anos, 
2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de Reclusão, a ser cumprida em 
Regime inicialmente Aberto, e Multa de 30 (trinta) Dias-Multa, sendo 
cada Dia-Multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do valor do Salário 
Mínimo, substituída a Pena Privativa de Liberdade por duas Penas 
Restritivas de Direitos, em razão de haver importado do exterior e 
trazido consigo, quando de seu desembarque em Aeroporto brasilei-
ro, para fins de comércio ou entrega de qualquer forma a consumo 
de terceiros, de droga contida em um envelope e acondicionada em 
um fundo falso de sua bagagem.

- DOSIMETRIA DA PENA. Os limites das Penas Privativas de Li-
berdade são estabelecidos na Sanção correspondente a cada Tipo 
Legal (art. 53 do Código Penal).

A Culpabilidade, os Antecedentes, a Conduta Social, a Personali-
dade, os Motivos, as Circunstâncias, as Consequências do Crime, 
bem como o Comportamento da Vítima são os fatores subjetivos e 
objetivos a serem considerados para a Dosimetria da Pena. São as 
diretrizes da Legalidade para os vetores de reprovação e prevenção 
do Crime (art. 59 do Código Penal). A individualização entre a sanção 
e a defesa social considera os elementos da Ação, os caracteres da 
Conduta e do Resultado, atinando com os preceitos da Constituição 
e da Lei.
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- A valoração considera o movimento ascendente e ascensional de 
cada fator aposto no art. 59 do Código Penal em relação ao Tipo 
legal, objetivamente incidente para o cômputo da Pena-Base.

- A aplicação consiste na escolha da(s) Pena(s) entre as cominadas; 
a quantidade entre os limites (Legais) previstos; o Regime Inicial 
de Cumprimento da Pena Privativa de Liberdade; a Substituição da 
Pena Privativa de Liberdade aplicada, por outra espécie, se cabível 
(art. 59, I a IV, do Código Penal).

- As Circunstâncias Atenuantes, Agravantes e as Causas Especiais 
extraem-se dos descritores especiais atrelados a cada Tipo.

- No caso, o exame das Circunstâncias Judiciais do art. 59 do Código 
Penal revela-se adequado, especialmente quanto à Personalidade 
do Réu e aos Motivos do Crime, porquanto consentâneo com os 
elementos constantes nos autos, à exceção do Comportamento 
da Vítima (Sociedade em geral), que não pode ser sopesado em 
desfavor do Réu. 

- Por se tratar de Crime de Tráfico de Drogas, a fixação da Pena 
deverá observar a preponderância das Circunstâncias inerentes à 
natureza e à quantidade da substância ou do produto, a Personali-
dade e a Conduta Social do Agente, nos termos do art. 42 da Lei nº 
11.343/06 (“Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com 
preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a na-
tureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade 
e a conduta social do agente.”).

- Considerando a natureza da droga, que possui concentração de 
princípio ativo maior que a de outras drogas, e a quantidade trazida 
pelo Réu, a Pena-Base não poderá ser fixada no Mínimo Legal, mas 
em 6 (seis) anos.
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- Quanto à Confissão, persiste a atenuação da Pena em 6 (seis) 
meses, resultando na Pena Intermediária de 5 (cinco) anos e 6 
(seis) meses.

- Face à Causa de Diminuição de Pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 
nº 11.343/06, mantém-se a redução de 1/2 (um meio), resultando na 
Pena de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses. (“§ 4º Nos delitos definidos 
no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de 
um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons 
antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre 
organização criminosa.”).

- Considerando a transnacionalidade do Delito, mantém-se a Causa 
de Aumento de 1/6 (um sexto), conforme previsto no art. 40, I, da Lei 
nº 11.343/06 (“Art. 40.  As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta 
Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se: I - a natureza, 
a procedência da substância ou do produto apreendido e as cir-
cunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade do delito”), 
resultando na Pena Definitiva de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 15 
(quinze) dias de Reclusão, em Regime inicialmente Aberto.

- PROCLAMAÇÃO. Provimento, em parte, da Apelação do Ministério 
Público Federal para valorar negativamente a Circunstância inerente 
à natureza e à quantidade da droga, mantendo-se, porém, a Pena 
definitiva estabelecida em razão da análise das demais Circunstân-
cias e fases da Dosimetria e o Regime inicialmente Aberto.

Apelação Criminal nº 15.087-PE

(Processo n° 0014498-95.2016.4.05.8300)

Relator: Desembargador Federal Alexandre Luna Freire

(Julgado em 25 de abril de 2019, por unanimidade)
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PENAL E PROCESSUAL PENAL
HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA QUANTO A DECISÓRIO 
DE MANUTENÇÃO, NA ORIGEM, DA PRISÃO PREVENTIVA 
DO PACIENTE, EMPRESÁRIO, OUTRORA COINVESTIGADO, 
AGORA DENUNCIADO, PELA PRÁTICA, EM TESE, DE INÚME-
ROS DELITOS LICITATÓRIOS, COMO TAMBÉM, INERENTES 
À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - ORCRIM, NOS MOLDES DO 
ENQUADRAMENTO TÍPICO PERTINENTE, A SABER, ENTRE AS 
CONDUTAS DISPOSTAS NO ART. 2º DA LEI Nº 12.850/13. AM-
PLÍSSIMO LEQUE INVESTIGATIVO DERIVADO DA “OPERAÇÃO 
RECIDIVA”, QUE APUROU O COMETIMENTO DE INÚMEROS 
DELITOS. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO, COM A 
ADOÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO 
(ART. 319 DO CPP). FUNDAMENTOS IDÔNEOS DA SEGREGA-
ÇÃO, DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E 
COM O FIM DE RESGUARDAR A ORDEM ECONÔMICA, NO 
BOJO DOS AUTOS JUDICIAIS (MEDIDAS CAUTELARES) DE 
Nº 0805794-83.2018.4.05.8205, EM TRAMITAÇÃO NO JUÍZO DE 
ORIGEM – 14ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
DE PATOS/PB –, EM FACE DE REQUERIMENTO FORMULADO 
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, TENDO POR BASE AS 
INVESTIGAÇÕES POLICIAIS ENCETADAS, PRINCIPALMENTE, 
NO IPL Nº 87/2018 (“OPERAÇÃO RECIDIVA”). FUNDAMENTADA 
DECISÃO MANTENEDORA DA PERMANÊNCIA DA SEGREGA-
ÇÃO EM CAUSA, ROBUSTECIDA, POR CONSEGUINTE, PELO 
OFERECIMENTO DE DENÚNCIA EM DESFAVOR DO PACIENTE. 
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA COMPETÊN-
CIA DO JUÍZO PROCESSANTE. IMPROPRIEDADE DO PLEITO 
DE EXTENSÃO DOS EFEITOS JUDICIAIS (ART. 580 DO CPP) DA 
SOLTURA DE COINVESTIGADOS, POR INCONTESTE AUSÊNCIA 
DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. IMPÕE-SE DENEGAR 
A ORDEM DE HABEAS CORPUS

EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IN-
SURGÊNCIA QUANTO A DECISÓRIO DE MANUTENÇÃO, NA ORI-
GEM, DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, EMPRESÁRIO, 
OUTRORA COINVESTIGADO, AGORA DENUNCIADO, PELA PRÁ-
TICA, EM TESE, DE INÚMEROS DELITOS LICITATÓRIOS, COMO 
TAMBÉM, INERENTES À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - ORCRIM, 
NOS MOLDES DO ENQUADRAMENTO TÍPICO PERTINENTE, A 
SABER, ENTRE AS CONDUTAS DISPOSTAS NO ART. 2º DA LEI 
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Nº 12.850/13. AMPLÍSSIMO LEQUE INVESTIGATIVO DERIVADO 
DA “OPERAÇÃO RECIDIVA”, QUE APUROU O COMETIMENTO DE 
INÚMEROS DELITOS. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA SEGREGA-
ÇÃO, COM A ADOÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS 
DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP). FUNDAMENTOS IDÔNEOS DA 
SEGREGAÇÃO, DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚ-
BLICA E COM O FIM DE RESGUARDAR A ORDEM ECONÔMICA, 
NO BOJO DOS AUTOS JUDICIAIS (MEDIDAS CAUTELARES) 
DE Nº 0805794-83.2018.4.05.8205, EM TRAMITAÇÃO NO JUÍZO 
DE ORIGEM – 14ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
DE PATOS/PB –, EM FACE DE REQUERIMENTO FORMULADO 
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, TENDO POR BASE AS 
INVESTIGAÇÕES POLICIAIS ENCETADAS, PRINCIPALMENTE, 
NO IPL Nº 87/2018 (“OPERAÇÃO RECIDIVA”). FUNDAMENTADA 
DECISÃO MANTENEDORA DA PERMANÊNCIA DA SEGREGA-
ÇÃO EM CAUSA, ROBUSTECIDA, POR CONSEGUINTE, PELO 
OFERECIMENTO DE DENÚNCIA EM DESFAVOR DO PACIENTE. 
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA COMPETÊN-
CIA DO JUÍZO PROCESSANTE. IMPROPRIEDADE DO PLEITO 
DE EXTENSÃO DOS EFEITOS JUDICIAIS (ART. 580 DO CPP) DA 
SOLTURA DE COINVESTIGADOS, POR INCONTESTE AUSÊNCIA 
DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. IMPÕE-SE DENEGAR A 
ORDEM DE HABEAS CORPUS.

- Manteve o juízo impetrado, após o indeferimento de pedidos de 
liberdade provisória, como se infere do teor das informações pres-
tadas,  a prisão preventiva decretada no bojo dos autos judiciais 
(medidas cautelares penais) de nº 0805794-83. 2018.4.05.8205, em 
desfavor do ora paciente, por entender remanescer, no atual contexto 
fático-processual, a higidez dos fundamentos outrora servíveis à 
decretação da medida extrema.

- Vê-se dos presentes autos eletrônicos que o paciente não mais 
detém a condição de investigado, visto que denunciado nos autos de 
Ação Penal (vide Denúncia, Id. 4050000.14593430), pela prática, em 
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tese e em conjunto com outros corréus, dos fatos, presumivelmente 
típicos, adiante elencados:

“1) art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013 (ao promoverem, constitu-
írem, financiarem e integrarem, pessoalmente, organização crimi-
nosa em torno das empresas Millenium e M&M); 2) art. 90 da Lei 
nº 8.666/93, por cinco vezes, em concurso material [ao fraudarem 
(fraude intersubjetiva) as licitações TP nº 01/ 2015 de Teixeira e TP 
nº 01/2015, Convite nº 03/2015, TP nº 04/2015 e TP nº 05/ 2015 de 
São Sebastião de Lagoa de Roça]; 3) art. 90 da Lei nº 8.666/93 (ao 
fraudarem o Convite nº 01/2017, de Teixeira); 4) art. 2º, inciso I, da 
Lei nº 8.137/ 90, por quatro vezes, em concurso material [ao realiza-
rem declarações falsas e omitiram declaração sobre rendas e fatos 
(número de empregados) para se eximir do pagamento de tributos 
na Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) 
relativa aos anos calendários de 2013, 2014, 2016 e 2017]; 5) art. 
2º, inciso I, da Lei nº 8.137/90 [ao realizarem declarações falsas e 
omitiram declaração sobre rendas e fatos (atividade da empresa) 
na DIRPJ de 2016 para se eximir do pagamento de tributos]; 6) art. 
2º, § 1º, da Lei nº 12.850/13 - Lei de Organizações Criminosas [ao 
embraçar a investigação de organização criminosa por meio da 
falsificação de elementos de prova (notas fiscais de aquisição de 
cimento).”

- É de se ter que o decreto prisional se fundou na necessidade 
concreta de assegurar a garantia da ordem pública e da ordem 
econômica, conforme alguns excertos de sua longa fundamentação, 
reproduzidos nestes autos, em que se delineia a participação, em 
tese, do paciente, na empreitada criminosa objeto da investigação 
mencionada, que redundou na deflagração da correspondente per-
secução penal.

- Realce-se, então, à luz da pormenorizada descrição, pelo juízo 
processante, do cenário delituoso, a plena caracterização do Fumus 
Comissi Delicti, como também do Periculum Libertatis, que a Decisão 
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de prisão preventiva reúne idôneas justificativas à sua manutenção, 
em desfavor do paciente, pelo fiel emprego da legislação processual 
de regência. Com efeito, da interpretação e da conjugação siste-
mática dos preceitos legais e da exposição jurídica sublinhados na 
decisão segregacional atacada (Vide o processo de referência nº 
0805794-83.2018.4.05.8205), entre outros, é que resulta inatacável 
a motivação da decretação – e da manutenção – da medida prisional 
em comento. Trata-se, pois, de fundamentação jurídica alicerçada, 
tão somente, em critérios de ordem técnico-legal, e não, em meras 
ilações conjeturais e permeadas de vaguezas.

- O fato de o paciente haver sido denunciado nos autos da ação penal 
referenciada anteriormente, quanto à prática, em tese, das figuras 
típicas anteriormente descritas, somente corrobora a necessidade de 
manutenção da fundamentação que supedaneou o decreto prisional 
originário. Traduz-se, com efeito, o Fumus Comissi Delicti (prova da 
materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria), na funda-
mentada exposição fática delineada pelo juízo processante, em que, 
pormenorizadamente, sublinha o Modus Operandi do investigado, 
ora paciente, nos vários episódios delituosos que, posteriormente, 
redundaram na deflagração da persecução penal correspondente 
ao espectro investigativo da “Operação Recidiva”.

- Deve-se, ainda, reconhecer a idoneidade dos fundamentos do de-
creto prisional preventivo, impugnado por intermédio desta petição 
de Habeas Corpus, quanto à configuração do Periculum Libertatis, 
não havendo que se falar em conspurcação de qualquer mandamen-
to constitucional voltado, por exemplo, à garantia da presunção de 
inocência, vez que, frise-se, a medida segregacional, nos moldes 
em que fora adotada, no bojo de intervenção estatal pro societatis, 
para garantia da ordem pública e da ordem econômica, revela-se 
de manifesta pertinência, consoante, também, o magistério do 
Ministério Público, lançado em sede de Parecer, nestes autos, em 
linha idêntica a que fora adotada pelo juízo impetrado. Afasta-se, 
aqui, a argumentação, também conduzida na impetração, de que 
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outras medidas cautelares menos severas poderiam ter sido decre-
tadas, em caráter substitutivo à preventiva (art. 319 do CPP). Ora, 
dadas as circunstâncias concretas, apenas a restrição à liberdade 
do paciente será eficaz, decretada que fora a partir de parâmetros 
de incontestável razoabilidade, não sendo pertinente o acolhimento 
de tese voltada à aplicação das medidas cautelares alternativas à 
prisão, próprias das alterações introduzidas pela Lei nº 12.403/2011, 
visto que tais medidas menos gravosas seriam insuficientes para 
assegurar a efetividade da garantia da ordem pública e, por conse-
guinte, da ordem econômica. É que não há garantias mínimas de 
que, solto, o paciente não voltará à reiteração delituosa, mormente 
considerando as peculiaridades do caso concreto, tratando-se de 
empreitada criminosa a envolver múltiplos participantes, como 
aqueles indicados no bojo do investigatório policial e apontados 
pela Autoridade impetrada, integrantes, posteriormente, de denúncia 
deflagradora da ação penal em comento.

- Também não se pode desprezar, dadas às peculiaridades do caso 
concreto, a inviabilidade da substituição da prisão preventiva pelas 
medidas insertas no art. 319 do CPP, visto que os crimes objeto da 
denúncia que deram azo à ação penal em evidência, possuem pena 
máxima – em abstrato – de reclusão muito superior a 4 (quatro) anos, 
consistindo, pois, em mais um critério autorizador e concorrente à 
justificação da prisão, nos termos, inclusive, do art. 313, inciso I, 
do CPP, com a redação dada pela Lei nº 12.403/2011, impondo-
-se, assim, manter a segregação objeto da presente insurgência 
impetrante, não ensejando a adoção de medidas substitutivas ao 
encarceramento (arts. 282 e 319 do CPP).

- Com relação ao pleito impetrante de reconhecimento de eventual 
conexão probatória entre as operações policiais “Desumanidade” e 
“Recidiva”, com o intento de ser deslocada a competência em prol 
do Órgão Plenário deste egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região, para o processamento e o julgamento dos feitos relaciona-
dos à “Operação Recidiva”, decretando-se a nulidade, por incompe-
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tência do Juízo a quo, para a decretação da prisão preventiva ora 
impugnada, é de se ver que a presente via processual, para além 
da patente controvérsia da hipótese levantada na inaugural deste 
writ, não se mostra viável à resolução da quaestio, neste feito, por 
exorbitar seus estreitos limites, na medida em que se exige, para o 
enfrentamento da proposição, inegável reexame do acervo fático-
-probatório, na linha, inclusive, do magistério sustentado pelo Custos 
Legis, em sede do Parecer nº 04747/2019 (Id. 4050000.14660489), 
em sentido contrário à pretensão impetrante, em que sugere, se 
o caso, a interposição da respectiva exceção, verbis: “Ademais, 
ad argumentandum, não é possível veicular pleito desta natureza 
(discussão acerca da competência do Juízo) em sede de habeas 
corpus, como se infere, mutatis mutandis, das ementas de julgados 
do Colendo STJ adiante colacionadas: (...).”

- No que diz respeito à proposição impetrante de se ver reconhecida 
a somente aventada similitude fático-processual, entre a situação 
do aqui paciente, com as de outros pacientes que obtiveram, em 
recentes julgamentos, por maioria de votos, a revogação de suas 
respectivas segregações, importa salientar a inconteste diferen-
ciação entre as condições, individualmente consideradas, entre os 
codenunciados, a partir mesmo das diferentes atuações, de per se, 
perpetradas, em tese, nos episódios delituosos objeto da investi-
gação policial em comento – “Operação Recidiva” –, que redun-
dou, inclusive, na deflagração das correspondentes persecuções 
penais. Também nesse tópico, o escorreito magistério esgrimido 
pelo Custos Legis, no multirreferenciado Parecer nº 04747/2019 
(Id. 4050000.14660489), com excertos ora reproduzidos, doravante 
parte integrante da fundamentação deste Acórdão, para o escopo de 
supedanear o indeferimento da pretensão mandamental.

- Ausentes, pois, nos fundamentos da Decisão combatida neste 
Mandamus, quaisquer eivas de ilegalidade, nem levados a sugerir 
abuso de direito, não se adequando a narrativa impetrante às hipó-
teses autorizadoras de pronta corrigenda. Impõe-se, assim, manter 
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a segregação objeto da presente insurgência impetrante, não ense-
jando, sequer, a adoção de medidas substitutivas ao encarceramento 
(arts. 282 e 319 do CPP), porquanto por demais caracterizados o 
Fumus Comissi Delicti, como também o Periculum Libertatis, em 
tudo concorrentes à demonstração da gravidade concreta da inten-
cionalidade delituosa e do modus operandi do paciente no cenário 
descortinado nos autos.

- Com essas considerações, denega-se a ordem requerida neste 
Habeas Corpus, à míngua de demonstração da subsunção da nar-
rativa impetrante às hipóteses previstas, principalmente, nos arts. 
647 e seguintes do Código de Processo Penal.

- Ordem de habeas corpus denegada.

Processo nº 0802443-45.2019.4.05.0000 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Élio Siqueira Filho

(Julgado em 8 de abril de 2019, por unanimidade)
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PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL
MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE SEGURADA DA 
PREVIDÊNCIA DE DEIXAR DE RESTITUIR VALORES INDEVIDA-
MENTE EMBOLSADOS. PAGAMENTOS EFETUADOS EM FACE 
DE CLARO ERRO MATERIAL DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊN-
CIA DE QUALQUER TESE JURÍDICA, AINDA QUE SUPERADA, 
A JUSTIFICAR OS PAGAMENTOS. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR 
RECONHECIDA. IRRELEVÂNCIA DE EVENTUAL BOA-FÉ DO 
RECEBEDOR. IMPERTINÊNCIA DA NATUREZA DA VERBA

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 
SEGURANÇA. PRETENSÃO DE SEGURADA DA PREVIDÊNCIA DE 
DEIXAR DE RESTITUIR VALORES INDEVIDAMENTE EMBOLSA-
DOS. PAGAMENTOS EFETUADOS EM FACE DE CLARO ERRO 
MATERIAL DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER 
TESE JURÍDICA, AINDA QUE SUPERADA, A JUSTIFICAR OS 
PAGAMENTOS. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR RECONHECIDA. 
IRRELEVÂNCIA DE EVENTUAL BOA-FÉ DO RECEBEDOR. IM-
PERTINÊNCIA DA NATUREZA DA VERBA.

- Caso em que a impetrante visa a declaração de inexigibilidade e 
irrepetibilidade de valores recebidos a maior quando da implantação 
do benefício de pensão por morte, bem assim que o INSS se abste-
nha de promover descontos a tal título, restituindo-lhe os valores já 
descontados, referentes às competências de outubro e novembro 
de 2017;

- O juiz monocrático indeferiu a inicial quanto à pretensão de cobran-
ça dos proventos descontados a partir de outubro de 2017, a título 
de ressarcimento ao erário, em face da inadequação da via eleita 
e, ratificando a antecipação dos efeitos da tutela, concedeu a segu-
rança, declarando a nulidade do ato administrativo que determinou 
os descontos sobre o benefício da pensão em questão, decorrentes 
da revisão administrativa;

- O entendimento no sentido de que a natureza alimentar dos bene-
fícios previdenciários era suficiente para assegurar a irrepetibilidade 
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dos valores indevidamente embolsados restou superado, sendo 
também irrelevante a alegada boa-fé do recebedor. A repetição so-
mente não é obrigatória quando o pagamento se fundar em erro de 
“Direito” cometido pela Administração, o que não ocorreu, no caso, 
configurando claro erro material, quanto ao cômputo dos respectivos 
salários de contribuição;

- Obrigação de devolver reconhecida, impondo-se, portanto, a refor-
ma da sentença, para denegar a segurança;

- Apelação e remessa oficial providas, para denegar a segurança.

Processo n° 0812394-54.2017.4.05.8400 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima

(Julgado em 10 de abril de 2019, por unanimidade)
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PREVIDENCIÁRIO
AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONDI-
ÇÕES PREJUDICIAIS À SAÚDE. FRENTISTA. AGENTE NOCIVO 
HIDROCARBONETO. CONTAGEM ESPECIAL. REQUISITOS 
PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO PREENCHIDOS. HONORÁRIOS. JUROS E 
CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIOS

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SER-
VIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES PREJUDICIAIS À SAÚDE. 
FRENTISTA. AGENTE NOCIVO HIDROCARBONETO. CONTAGEM 
ESPECIAL. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE APOSENTADO-
RIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PREENCHIDOS. HONORÁ-
RIOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIOS.

- Versa a matéria dos presentes autos acerca da possibilidade (ou 
não) do reconhecimento do tempo de serviço exercido em condições 
especiais pela parte autora na função de frentista, no período de 
02.05.93 a 14.03.13, desempenhando atividade sujeita ao agente 
nocivo químico hidrocarboneto, objetivando-se a concessão de 
aposentadoria por tempo de contribuição.

- O tempo de serviço é regido sempre pela lei da época em que foi 
prestado. Dessa forma, em respeito ao direito adquirido, se o Tra-
balhador laborou em condições adversas e a lei da época permitia a 
contagem de forma mais vantajosa, o tempo de serviço assim deve 
ser contado e lhe assegurado.

- Hipótese em que restou devidamente demonstrado, através de Perfil 
Profissiográfico Previdenciário - PPP (id. 3485518), que o apelado 
efetivamente exerceu suas funções no Posto Esplanada Ltda., no 
período de 02.05.93 a 14.03.13, sujeito a condições especiais de 
modo habitual e permanente, expondo-se ao agente nocivo hidro-
carboneto, fazendo jus, portanto, ao cômputo de tempo de serviço 
especial de forma majorada.
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- Quanto ao uso de EPI - Equipamento de Proteção Individual,  
observa-se que o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP apre-
sentado informa que o EPI utilizado não elimina o risco de exposição 
ao agente nocivo.

- Aplicando-se o fator de conversão ao período trabalhado em con-
dições especiais e somando-o ao tempo de serviço em atividade 
comum, o apelado, até a data da entrada do requerimento adminis-
trativo, em 14.03.13, já somava mais de 35 anos de contribuição, 
sendo, portanto, manifestamente legítima a percepção do benefício 
de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, a partir daquela data, 
respeitada a prescrição quinquenal. 

- Em decorrência do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal 
Federal no julgamento do RE nº 870.947/SE, em regime de reper-
cussão geral, publicado em 20.11.17, aplica-se os juros de mora 
nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada 
pela Lei 11.960/2009, e correção monetária pelo Índice de Preços 
ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 

- Honorários advocatícios mantidos em 10% (dez por cento) sobre 
o valor da condenação, em conformidade com o art. 85, § 3º, inc. I, 
do CPC, observando-se a Súmula 111 do STJ.

- Apelação do INSS parcialmente provida, apenas no que se refere 
à aplicação da Súmula 111 do STJ.

Processo n° 0804036-93.2018.4.05.8100 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Manoel de Oliveira Erhardt

(Julgado em 10 de maio de 2019, por unanimidade)
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PREVIDENCIÁRIO
APOSENTADORIA POR IDADE DE TRABALHADOR RURAL. 
DOCUMENTAÇÃO DE CARÁTER DECLARATÓRIO. VÍNCULOS 
URBANOS. EXTINÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE DE 
TRABALHADOR RURAL. DOCUMENTAÇÃO DE CARÁTER DE-
CLARATÓRIO. VÍNCULOS URBANOS. EXTINÇÃO. APELAÇÃO 
PARCIALMENTE PROVIDA.

- O art. 143 da Lei nº 8.213/91, com a redação dada pela Lei nº 
9.063, de 14.06.95, assegura ao trabalhador rural enquadrado como 
segurado obrigatório, na forma da alínea a do inciso I, ou do inciso 
IV, ou VII do art. 11 desta Lei, a aposentadoria por idade, desde que 
comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no 
período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em 
número de meses idêntico à carência do referido benefício.

- O art. 55, § 3º, da Lei 8.213/9 dispõe que a comprovação do tempo 
de serviço só produzirá efeito quando baseada em início de prova 
material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal.

- Não foi demonstrada a atividade de agricultora da requerente pelo 
tempo de carência exigido através da apresentação de início de 
prova material razoável. Foram apresentados, apenas: (I) Decla-
ração de exercício da atividade rural, expedida em 03/04/2017, em 
que consta ser o autor agricultor e ter exercido atividade rural nos 
períodos de 02/01/1998 a 30/06/2004, de 02/01/2005 a 31/12/2012 
e de 01/07/2015 a 02/04/2017; (II) Declaração de proprietário, infor-
mando que o autor trabalhou como agricultor, em sua propriedade, 
no período de 01/07/2015 a 02/04/2017; (III) Extratos do Programa 
Hora de Plantar, referente ao intervalo de 2001 a 2004, em que 
constam o nome do autor como um dos produtores beneficiado; (IV) 
Declarações de aptidão ao Pronaf, emitidas em intervalos de 2006 a 
2011, em nome do autor; (V) Certidão da Justiça Eleitoral, expedida 
em 21/03/2017, em que consta ter o autor se declarado agricultor.
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- Constam documentos de caráter meramente declaratórios e ex-
pedidos em data próxima ao requerimento administrativo, ocorrido 
em 23/03/2017, de modo que não se prestam a servir como início 
de prova material razoável para demonstrar o efetivo exercício na 
agricultura.

- Embora existam documentos que poderiam servir como início de 
prova material, tais como os Extratos do Programa Hora de Plantar 
ou as Declarações de aptidão ao Pronaf, restou comprovado, em 
consulta ao CNIS do autor a existência de vínculos urbanos em 
períodos no ano de 2004 e de 2013 a 2015. Apesar de não desca-
racterizarem, por si só, o exercício da atividade rural do requerente, 
a existência de tais vínculos urbanos impede a verificação do caráter 
essencial da renda obtida pelo trabalho na agricultura.

- Não há como deferir o presente pedido de aposentadoria por idade, 
pois não restou provada a atividade rural em regime de economia 
familiar por todo o período de carência exigido para concessão do 
benefício.

- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.352.721/
SP, julgado sob o regime do artigo 543-C do CPC, assentou o en-
tendimento no sentido de que: “ A ausência de conteúdo probatório 
eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, 
implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento 
válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do 
mérito (art. 267, IV, do CPC) e a consequente possibilidade de o 
autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os 
elementos necessários à tal iniciativa.”

- Apelação da parte autora parcialmente provida. Extinção do feito, 
sem resolução do mérito, por carência de pressuposto de constitui-
ção e desenvolvimento válido do processo, a teor do disposto no 
art. 485, IV, do CPC/2015.
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Apelação Cível n° 600.854-CE

(Processo n° 0000445-51.2019.4.05.9999)

Relator: Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira

(Julgado em 25 de abril de 2019, por unanimidade)
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PREVIDENCIÁRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO 
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. POSSI-
BILIDADE. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA 
ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. 
SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO APOSENTADORIA POR TEMPO 
DE CONTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE 
ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO.

- Controverte-se a possibilidade de suspensão de benefício previ-
denciário antes do esgotamento das instâncias administrativas.

- A teor do art. 61 da Lei nº 9.784/99, o recurso administrativo não pos-
sui, em regra, efeito suspensivo sendo desnecessário o esgotamento 
da via administrativa para a suspensão do benefício previdenciário.

- Tendo sido o beneficiário notificado para apresentar defesa, pro-
vas ou documentos de que dispuser, no prazo de dez dias, findos 
os quais não tendo havido resposta, ou considerada insuficiente ou 
improcedente a defesa apresentada, e não tendo sido postulado (ou 
concedido) efeito suspensivo ao recurso administrativo interposto, 
pode a autarquia previdenciária suspender ou cancelar o benefício 
administrativo, nos termos do art. 11 da Lei nº 10.666/2003, sem 
que tal suspensão ou cancelamento anteriormente ao esgotamento 
da via administrativa malfira os princípios constitucionais do devido 
processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

- Agravo de instrumento provido.

Processo n° 0800125-89.2019.4.05.0000 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Edilson Pereira Nobre Júnior

(Julgado em 30 de abril de 2019, por unanimidade)
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PREVIDENCIÁRIO
BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. MENOR. REQUISITOS DEMONS-
TRADOS. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. GRUPO FAMILIAR. 
MENOR E GENITORA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO 
FAZ PARTE DO CÔMPUTO DA RENDA PER CAPITA FAMILIAR 
O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO PELA MÃE DO 
APELANTE. ANALOGIA DO ART. 34, PARÁGRAFO ÚNICO, DA 
LEI Nº 10.741/03 (ESTATUTO DO IDOSO). ENTENDIMENTO PA-
CIFICADO. RESP Nº 1.355.052/SP, JULGADO SOB O RITO DO 
ART. 543-C DO CPC

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. 
MENOR. REQUISITOS DEMONSTRADOS. CONCESSÃO. POS-
SIBILIDADE. GRUPO FAMILIAR. MENOR E GENITORA. HIPOS-
SUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO FAZ PARTE DO CÔMPUTO DA 
RENDA PER CAPITA FAMILIAR O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO 
RECEBIDO PELA MÃE DO APELANTE. ANALOGIA DO ART. 34, PA-
RÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 10.741/03 (ESTATUTO DO IDOSO). 
ENTENDIMENTO PACIFICADO. RESP Nº 1.355.052/SP, JULGADO 
SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC.

- Apelação interposta pelo Particular, menor representado por sua 
curadora, em face da sentença que julgou improcedente o pedido 
de concessão de Benefício Assistencial.

- A sentença entendeu não satisfeito o requisito da hipossuficiência 
econômica. Renda per capita do grupo familiar (genitora e Menor) 
superariam o limite exigido de renda igual ou inferior a 1/4 do salário 
mínimo.

- O Recorrente alegou preencher os requisitos legais ensejadores 
à concessão do benefício pleiteado, eis que, no que diz respeito à 
aferição da miserabilidade, não se deve computar o benefício devi-
do ao idoso, no valor de 1 (um) salário mínimo. Requereu, ainda, a 
condenação do Réu/Apelado em honorários advocatícios, em 20% 
sobre o valor da condenação.
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- O benefício previdenciário de prestação continuada é devido inde-
pendentemente de contribuição para o sistema de Seguridade Social, 
previsto no artigo 203, V, CF/88, que elenca, entre os objetivos da 
Assistência Social, “a garantia de um salário mínimo de benefício 
mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem 
não possuir meios de prover à própria subsistência ou tê-la provida 
por sua família, conforme dispuser a lei”.

- Documentos acostados aos autos demonstram que o grupo familiar 
é formado tão somente pelo Demandante e sua genitora.

- A genitora do Apelante é aposentada, na qualidade de segurada 
especial. Concorre em seu favor o entendimento do STJ, em sede de 
Recurso Repetitivo (STJ, REsp 355.052/SP), que exime o cômputo 
do cálculo da renda per capita, prevista no art. 20, § 3º, da Lei nº 
8.742/93, para efeito do pedido de concessão de benefício assisten-
cial. Precedentes: (REsp 1.797.465/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 
Segunda Turma, DJe 22/04/2019; AgInt no AREsp 923.074/SP, Rel. 
Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 17/09/2018).

- Apelação provida, em parte, para reconhecer à parte Autora o di-
reito à percepção do benefício assistencial, a partir do requerimento 
administrativo. Juros de mora e correção monetária pelo Manual de 
Cálculos da Justiça Federal. Honorários advocatícios sucumbenciais 
fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 3º, I, CPC). 
Súmula nº 111 do STJ.

Apelação Cível n° 600.959-PB

(Processo n° 0000535-59.2019.4.05.9999)

Relator: Desembargador Federal Cid Marconi

(Julgado em 30 de maio de 2019, por unanimidade)
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PROCESSUAL CIVIL
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO SUSCITADO PELO JUÍZO 
FEDERAL DA 36ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAM-
BUCO, ANTE A REMESSA, PELO JUÍZO FEDERAL DA 13ª, DA 
MESMA SEÇÃO JUDICIÁRIA, DE FEITO CRIMINAL NA PRIMEIRA 
EM TRÂMITE CONTRA OS MESMOS ACUSADOS, PELA PRÁTI-
CA DE IDÊNTICOS DELITOS [ART. 168-A, § 1º (APROPRIAÇÃO 
INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA), E ART. 337-A (SONEGAÇÃO DE 
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA), AMBOS DO CÓDIGO PE-
NAL, E, AINDA, NO ART. 1º, INC. I, DA LEI 8.137, DE 1990 (CRI-
ME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA)], POR SER MAIS VELHA 
A DA 36ª VARA, DIFERENCIANDO-SE, APENAS E TÃO SÓ, OS 
PERÍODOS EM QUE AS INFRAÇÕES OCORRERAM: NA MAIS 
VELHA, VAI DE JANEIRO DE 2009 A DEZEMBRO DE 2010; NA 
MAIS NOVA, DE FEVEREIRO DE 2007 A JUNHO DE 2008

Ementa: Processual Civil. Conflito negativo de jurisdição suscitado 
pelo Juízo Federal da 36ª Vara da Seção Judiciária de Pernambu-
co, ante a remessa, pelo Juízo Federal da 13ª, da mesma Seção 
Judiciária, de feito criminal na primeira em trâmite contra os mes-
mos acusados, pela prática de idênticos delitos [art. 168-A, § 1º 
(apropriação indébita previdenciária), e art. 337-A (sonegação de 
contribuição previdenciária), ambos do Código Penal, e, ainda, no 
art. 1º, inc. I, da Lei 8.137, de 1990 (crime contra a ordem tributária)], 
por ser mais velha a da 36ª Vara, diferenciando-se, apenas e tão 
só, os períodos em que as infrações ocorreram: na mais velha, vai 
de janeiro de 2009 a dezembro de 2010; na mais nova, de fevereiro 
de 2007 a junho de 2008.

- A decisão de remessa foi proferida pelo juízo suscitado, o da 13ª 
Vara, em audiência, a pedido da Defensoria Pública da União, com 
o acorde do Ministério Público Federal, determinou a redistribuição 
do feito de número 0810511-47, diante da conexão dos processos 
e por ser o feito da 36ª Vara mais antigo.

- Contudo, a decisão de remessa não se mostra fundamentada, 
sustentando-se, apenas e tão só, na conexão, sem nenhuma de-
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monstração prática, o que, por si só, já evidencia a sua fragilidade, 
com o mais profundo respeito.

- A conexão, seja no campo penal, seja no civil, busca levar os feitos 
para o mesmo juiz, a fim de evitar decisões conflitantes. Aqui, qual 
a influência de um feito no outro? Ambos cuidam dos mesmos fatos 
e delitos, ocorridos em períodos diferentes, que, embora idênticos, 
podem ser julgados por juízos de varas outras, visto que, o fato, por 
exemplo, de ocorrer condenação em um, não deva, necessariamen-
te, se verificar no outro, porque cada delito está preso ao período 
apontado nas duas denúncias, ou seja, de fevereiro de 2007 a junho 
de 2008, e, de janeiro de 2009 a dezembro de 2010, de modo que 
a absolvição ou condenação em um não implica o mesmo resultado 
no outro, levando em conta que os fatos, tidos como violadores da 
norma, se exauriram no período respectivo, ou, mais precisamen-
te, no momento de sua ocorrência, dada a suas características de 
crimes instantâneos.

- O argumento que sobra, no caso, é a presença de crime conti-
nuado, dentro da moldura do art. 71, do Código Penal, tangido no 
parecer do Ministério Público Federal, é problema a ser verificado 
quando da aplicação da pena, no segundo feito, se for o caso de 
condenação, ou, depois, na execução das penas, também em caso 
de condenação, evidentemente.

- Sem que fique evidenciado a influência de uma decisão na do outro 
feito, não há lugar para se adentrar na análise das três situações 
apontadas pelo art. 76, do Código de Processo Penal, tampouco tem 
lugar a competência por prevenção, dentro da moldura do art. 71, 
do mesmo Código de Processo Penal, como também arguido pelo 
Ministério Público Federal, porque a infração, em ambos os feitos, 
foi praticada na cidade de Recife, ou seja, em um só território, e a 
prevenção, que o referido dispositivo abriga, leva, de roldão, delitos 
praticados em duas ou mais jurisdições, o que não é, aqui, o caso.
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- Conflito negativo de jurisdição conhecido, para declarar a compe-
tência do Juízo Federal da 13ª vara, o suscitado. 

Processo n° 0802249-45.2019.4.05.0000 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Vladimir Souza Carvalho

(Julgado em 1º de abril de 2019, por unanimidade)
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PROCESSUAL CIVIL
EMBARGOS DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. 
CANCELAMENTO DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. PERDA 
SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
ÔNUS DA EMBARGADA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EX-
TINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DAS CERTI-
DÕES DE DÍVIDA ATIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DA EMBARGADA.

- Apelação interposta pelo particular contra sentença que julgou im-
procedente o pedido nos embargos por ele opostos ante a execução 
fiscal movida pela Fazenda Nacional.

- Ocorre que, conforme se extrai do sítio informações processuais da 
Justiça Federal de Pernambuco, a execução fiscal ora embargada 
foi extinta, sem resolução do mérito, tendo em vista que as certidões 
de dívida ativa foram canceladas por decisão administrativa.

- Nesse contexto, impõe-se extinguir os presentes embargos do 
devedor sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Có-
digo de Processo Civil, diante da perda de interesse superveniente.

- A imposição do ônus processual pauta-se pelo princípio da su-
cumbência, associado ao princípio da causalidade, segundo o qual 
aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as 
despesas dele decorrentes. Muito embora o contribuinte tenha dado 
causa a execução fiscal em função de seu erro no preenchimento 
das declarações entregues à Receita Federal, por ocasião do ajui-
zamento dos presentes embargos do devedor já havia apresentado 
declaração retificadora no intuito de corrigir o erro que levou a co-
brança das certidões de dívida ativa impugnadas.
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- Por seu turno, a Fazenda Pública mesmo reconhecendo a exis-
tência das declarações retificadoras que geraram processos admi-
nistrativos, contestou o pedido pugnando pela improcedência dos 
embargos à execução asseverando que “o Demandante apenas 
afirma que lançou indevidamente valores que não condizes com a 
realidade em suas DCTF’s, mas se esqueceu de fazer prova de seu 
suposto erro cometido”.

- Ressalte-se que não houve condenação em honorários advoca-
tícios na execução fiscal, porquanto a sentença reconheceu que a 
cobrança da dívida se originou de erro do contribuinte quando da 
prestação das declarações ao órgão arrecadador.

- A parte foi obrigada a arcar com o ônus de contratar advogado para 
se defender nos presentes embargos, sendo cabível a condenação 
da Fazenda Nacional ao pagamento de honorários advocatícios, 
posto que combateu o mérito da pretensão do autor. As normas 
referentes aos honorários advocatícios também detêm natureza 
de direito material, uma vez que fixam uma obrigação em favor do 
advogado, tendo reflexo imediato no direito substantivo deste. Neste 
ponto, portanto, surge o distinguishing a afastar a aplicação do deci-
dido no REsp 1.404.796/SP, submetido ao regime do art. 543-C do 
CPC/1973, e no REsp 617.427/DF, que tratam de aplicação imediata 
de norma processual às ações em trâmite.

- É cediço que no momento da propositura da ação são definidos os 
limites da causalidade e da sucumbência. Logo, prestigiando os prin-
cípios da segurança jurídica e da não surpresa, o arbitramento dos 
honorários advocatícios deverá, in casu, observar as disposições do 
art. 20, parágrafo 4º, do CPC/1973, vigente à época do ajuizamento 
da ação e da prolação da sentença.

- Honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em 
homenagem aos princípios da causalidade e sucumbência, com base 
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no art. 20, § 4º, do CPC/1973, já observados o grau de dificuldade do 
feito e suas peculiaridades (valor da causa de R$ 24.899,62). Valor 
suficiente para evitar o arbitramento em montante irrisório, em franco 
aviltamento ao trabalho dos advogados da apelante, ou excessivo, 
a significar enriquecimento sem causa daqueles.

- Extinção do feito sem julgamento do mérito. Apelação prejudicada.

Apelação Cível n° 584.918-PE

(Processo n° 0000310-28.2015.4.05.8302)

Relator: Desembargador Federal Fernando Braga

(Julgado em 11 de abril de 2019, por unanimidade)
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PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
APELAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA 
POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA. INEXISTÊNCIA. DIREITO 
À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NIVOLUMABE 
(OPDIVO). ANÁLISE SEGUNDO OS PARÂMETROS DEFINIDOS 
PELO STF, NA STA Nº 175/CE. AUTOR NÃO SE ENQUANDRA 
NOS REQUISITOS PARA SUBMISSÃO AO TRATAMENTO VIN-
DICADO. APELAÇÃO IMPROVIDA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINIS-
TRATIVO. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE 
DEFESA POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA. INEXISTÊNCIA. 
DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NI-
VOLUMABE (OPDIVO). ANÁLISE SEGUNDO OS PARÂMETROS 
DEFINIDOS PELO STF, NA STA Nº 175/CE. AUTOR NÃO SE 
ENQUANDRA NOS REQUISITOS PARA SUBMISSÃO AO TRATA-
MENTO VINDICADO. APELAÇÃO IMPROVIDA.

- Apelação interposta por Marcelo Barbosa Brasil contra sentença do 
Juízo da 4º Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, que julgou 
improcedente o pedido autoral, negando-lhe o medicamento NIVO-
LUMABE (OPDIVO) para o tratamento da moléstia que o acomete.

- Em relação à alegação de cerceamento de defesa, pela ausên-
cia de realização de perícia judicial, verifica-se que o julgamento 
antecipado da lide não ocasionou cerceamento, pois constam dos 
autos todos os elementos suficientes acerca do estado de saúde 
do autor e seu não enquadramento nos parâmetros necessários 
para a dispensação do medicamento requerido. Cumpre destacar 
que o processo está devidamente instruído com relatório médico 
subscrito por médico especialista em oncologia clínica, Dr. Eduardo 
Gomes Mota (CRM 9338), vinculado ao Centro Regional Integrado 
de Oncologia, entidade habilitada como UNACON.
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- Transcrevo as razões do Juízo a quo, as quais adoto como moti-
vos de decidir: “Com efeito, ainda que o perito médico conclua pela 
eficácia e eventual superioridade do fármaco vindicado, a razão de 
meu convencimento acerca da impossibilidade de tal fornecimento 
pelo SUS é, sobretudo, o fato de que, de acordo com as informações 
contidas na DDT prevista para o carcinoma de células renais, existe 
expressa contraindicação por parte do Ministério da Saúde para a 
utilização de quimioterapia paliativa no atual estágio da doença, seja 
porque houve metástase cerebral ou porque o paciente não apre-
senta boa capacidade funcional, conforme será melhor detalhado 
nesta sentença. [...] Tampouco há qualquer questionamento acerca 
do diagnóstico do autor. Revela-se, por conseguinte, absolutamente 
inócua a produção de prova pericial ou a oitiva do médico assistente 
do autor no caso em epígrafe”.

- Ademais, prevalece tanto na doutrina como na jurisprudência o 
entendimento de que incumbe ao julgador examinar a necessidade 
e a conveniência da realização da prova, eis que é o juiz o destina-
tário dela.

- O art. 196 da CF impõe que é dever do Estado garantir o direito 
à saúde de todo cidadão. Trata-se de uma norma que deve ser 
cumprida mediante políticas e ações do Estado, cabendo aos en-
tes federativos a responsabilidade para assegurar tal direito, o qual 
está vinculado ao direito à vida, bem indispensável para o exercício 
de todos os outros direitos, além de ensejar a dignidade da pessoa 
humana.

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



97

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

- No caso dos autos, Marcelo Barbosa Brasil, 72 anos, é portador 
de Carcinoma de células claras do rim, diagnosticado em 2015, com 
recidiva em parede abdominal e pulmonar. No momento evolui com 
metástase cerebral e progressão de doença pulmonar. O paciente 
informou que faz uso do fármaco Pazopanibe desde outubro/2015 
(obtido mediante processo judicial em virtude da medicação não ser 
disponibilizada pelo SUS). Considerando o presente quadro clínico, 
o médico do autor, Dr. Eduardo Gomes Mota (CRM 9338), solicita 
o medicamento NIVOLUMABE (OPDIVO), na dosagem de 140 mg/ 
a cada 2 semanas, por tempo indeterminado, até progressão da 
doença. O custo do tratamento anual é de R$ 270. 798,00 (duzen-
tos e setenta mil e setecentos e noventa e oito reais), o qual não 
pode ser custeado pelo recorrente, que é pessoa hipossuficiente 
economicamente.

- Registre-se que o Juízo a quo determinou que o autor produzisse 
novo laudo médico, que foi atendido pelo apelante. O novo relatório 
informa que não existe tratamento disponível no SUS para o câncer 
renal metastático, e que o paciente já se submeteu à nefrectomia 
radical e a radioterapia segundo as Diretrizes Diagnósticas e Tera-
pêuticas (DDT) do Ministério da Saúde adotadas para esta patologia. 
Afirmou ainda que o tratamento com NIVOLUMABE tem “finalidade 
paliativa”. No tocante à capacidade funcional do paciente pela clas-
sificação ECOG e Karnofsky, o médico comunicou que esta é de 
70%. Por fim, esclareceu que o uso da medicação é imprescindível. 
Após análise do novo laudo, o Juizo a quo decidiu indeferir a tutela 
antecipada.

- Diante do exposto, observa-se que o apelante não se enquandra 
nos requisitos para a obtenção de terapia paliativa, visto que já se 
encontra com metástase em estágio avançado e apresenta escore 
de Karnofsky de 70%, segundo informações trazidas pelo médico 
que o assiste, percentual aquém do mínimo necessário que é acima 
de 80%, tornando-o inabilitado para o recebimento de uma segunda 
linha de tratamento. Considerando que o próprio médico do autor 
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trouxe dados que o desclassificam para o tratamento vindicado, o 
Estado não pode ser compelido a fornecer a terapia requerida.

- Conforme ressaltado na sentença, “De fato, quando questionado 
sobre a terapia prevista no SUS, o médico assistente insiste em 
afirmar que não existe tratamento disponível na rede pública de 
saúde para câncer renal metastático, embora tenha deixado claro, 
ao responder a outra indagação formulada por este magistrado, 
que optou por não utilizar um dos tratamentos disponibilizados pelo 
SUS, qual seja, o imunoterápico realizado com alfainterferon, por 
entender ser este ineficaz. A mencionada DDT do Carcinoma de 
Células Renais também estabelece como requisito, para torná-lo 
candidato a quimioterapia paliativa, que o paciente tenha prognóstico 
favorável ou intermediário, sem metástase cerebral, sem eventos 
cardiovasculares recentes e com capacidade funcional adequada. 
De igual modo, esclarece, em relação aos pacientes com carcinoma 
renal de células claras metastático refratário ao tratamento inicial, 
que, embora não haja evidência conclusiva de uma diminuição de 
sintomas, aqueles podem ser candidatos a quimioterapia com me-
dicamento da mesma classe, em se tratando de antiangiogênico, 
ou de outra classe terapêutica, até nova progressão, desde que, 
para tanto, mantenham uma boa capacidade funcional (escore de 
Karnofsky acima de 80%) e funções renal e hepática normais. No 
caso em apreço, o paciente já foi submetido a um tratamento inicial 
com outra medicação (Pazopanibe), obtida inclusive por meio de 
decisão favorável proferida em outra ação judicial e igualmente não 
fornecida pelo Sistema Único de Saúde, e, ainda assim, apresentou 
progressão da doença, tendo, com isso, o médico que o acompanha 
solicitado novo medicamento de alto custo e não incorporado ao SUS. 
Ocorre que, mediante informações prestadas pelo próprio médico 
assistente que acompanha o paciente, este apresenta atualmente 
metástase cerebral, circunstância esta que, conforme já dito, não o 
torna elegível ao uso de quimioterápico paliativo, conforme escla-
recido pela DDT aplicável ao caso. Cumpre destacar, por oportuno, 
que, quando questionado se a medicação solicitada por meio desta 
demanda poderia ser enquadrada na categoria de quimioterápico 
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paliativo, o médico respondeu de forma afirmativa. Além disso, 
também conforme afirmado pelo médico assistente, o paciente 
apresenta atualmente escore de Karnofsky de 70%, condição esta 
que não o torna candidato a uma segunda linha de tratamento, de 
acordo com a mencionada DDT, a qual exige que o pretendente 
esteja com o referido escore acima de 80%. Desse modo, além de 
a medicação postulada pelo médico que assiste a parte autora não 
estar indicada na DDT prevista para o tratamento de Carcinoma 
de Células Renais, é de extrema importância destacar que existe 
expressa contraindicação por parte do Ministério da Saúde para a 
utilização de quimioterapia paliativa no atual estágio da doença que 
acomete o promovente, seja porque houve metástase cerebral ou 
porque o paciente não apresenta boa capacidade funcional (escala 
de Karnofsky abaixo de 80%). Inexiste, portanto, evidência cientí-
fica conclusiva de que o uso da medicação vindicada aumentará a 
sobrevida do promovente ou atenuará os sintomas nocivos por ele 
sofridos no estágio atual da doença, em que há concomitância de 
metástase cerebral e o paciente não apresenta sequer boa capaci-
dade funcional”.

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

Processo nº 0812154-58.2018.4.05.8100 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Roberto Machado

(Julgado em 2 de abril de 2019, por maioria, em julgamento por 
Turma ampliada)
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PROCESSUAL CIVIL
EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL POSTE-
RIOR À INSCRIÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO EM DÍVIDA ATIVA. 
ART. 185 DO CTN, COM A REDAÇÃO DADA PELA LC Nº 118/2005. 
FRAUDE À EXECUÇÃO CARACTERIZADA. ENTENDIMENTO 
FIRMADO PELO COL. STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. 
ALIENAÇÃO DE IMÓVEL POSTERIOR À INSCRIÇÃO DE DÉBI-
TO TRIBUTÁRIO EM DÍVIDA ATIVA. ART. 185 DO CTN, COM A 
REDAÇÃO DADA PELA LC Nº 118/2005. FRAUDE À EXECUÇÃO 
CARACTERIZADA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO COL. STJ 
EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO.

- O STJ, sob o regime do art. 1.036, do CPC, firmou o entendimento 
de que a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC nº 
118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o ne-
gócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor; posteriormente 
à 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas 
pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida 
ativa. (STJ, REsp 1.141.990/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, 
Dje de 19-11-2010).

- Situação em que o imóvel em questão fora adquirido pelo Em-
bargante em 09/11/2010, data posterior à entrada em vigor da Lei 
Complementar nº 118/2005, enquanto o débito fora inscrito em dívida 
ativa em 22/03/2006.

- Comprovação de que, à época da aquisição do bem pelo Embar-
gante, o crédito tributário já estava inscrito em dívida ativa, restando 
configurada a hipótese de fraude à execução. 

- Apelação improvida. Honorários recursais, previstos no art. 85, § 11, 
do CPC, a cargo do Apelante, devendo a verba honorária sucumben-
cial ser majorada de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 
causa para 11% (onze por cento), sobre a mesma base de cálculo.
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Apelação Cível n° 594.151-PE

(Processo n° 0000408-58.2016.4.05.8308)

Relator: Desembargador Federal Cid Marconi

(Julgado em 30 de maio de 2019, por unanimidade)
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PROCESSUAL CIVIL
EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALTERAÇÃO DE 
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. MASSA FALIDA. ENTENDIMENTO 
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROVIMENTO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMI-
DADE PASSIVA. ALTERAÇÃO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 
MASSA FALIDA. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA. PROVIMENTO.

- Apelação em face da Sentença proferida nos Autos dos Embargos à 
Execução Fiscal que decretou a nulidade das CDAs nº 30609000793-
80, 30609001915-46, 3060900214260, 3061000139350 e 
3061200705430, e, por conseguinte, extinguiu a Execução Fiscal em 
face da Ilegitimidade Passiva, nos termos do art. 267, IV, do CPC.

- Aplica-se o entendimento do Superior Tribunal Justiça no sentido 
de que “a mera decretação da quebra não implica extinção da perso-
nalidade jurídica do estabelecimento empresarial. Ademais, a massa 
falida tem exclusivamente personalidade judiciária, sucedendo a 
empresa em todos os seus direitos e obrigações. Em consequência, 
o ajuizamento contra a pessoa jurídica, nessas condições, constitui 
mera irregularidade, sanável”, a ensejar o Provimento da Apelação, 
para afastar a Ilegitimidade Passiva ad causam, facultando a corre-
ção da Petição Inicial e da respectiva Certidão de Dívida Ativa para 
regular prosseguimento do feito.

- Provimento da Apelação.

Apelação Cível n° 586.295-CE

(Processo n° 0009930-59.2013.4.05.8100)

Relator: Desembargador Federal Alexandre Luna Freire

(Julgado em 25 de abril de 2019, por unanimidade)
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PROCESSUAL PENAL
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO (DOIS). DECISÃO EM EM-
BARGOS DE TERCEIRO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO 
DO FEITO ATÉ O ENCERRAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. 
INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL QUE PERDURA HÁ QUASE 7 
(SETE) ANOS. EXCESSO DE PRAZO. RECONHECIMENTO. CON-
TINUIDADE DO FEITO. NECESSIDADE. PROVIMENTO EM PARTE

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ES-
TRITO (DOIS). DECISÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. DETER-
MINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O ENCERRAMENTO 
DAS INVESTIGAÇÕES. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL QUE 
PERDURA HÁ QUASE 7 (SETE) ANOS. EXCESSO DE PRAZO. 
RECONHECIMENTO. CONTINUIDADE DO FEITO. NECESSIDADE. 
PROVIMENTO EM PARTE.

- Recursos em sentido estrito manejados tanto pela adquirente 
quanto pela vendedora (aqui figurando como assistente) do imóvel, 
com vistas à reforma da decisão com que o Juízo a quo determinou, 
firmado no art. 130 do CPP, a suspensão do andamento dos embar-
gos de terceiro opostos pela primeira, no aguardo do encerramento 
das investigações e de eventual oferecimento de denúncia pelo MPF.

- Medida constritiva que recaiu sobre o imóvel em 6 de agosto de 
2012, tendo sido requerida em meio a investigações da prática de cri-
mes contra o Sistema Financeiro Nacional supostamente praticados 
no âmbito de duas sociedades empresariais, uma delas administrada 
pela recorrente que o vendeu.

- Conforme preceitua o art. 131, I, do CPP, uma vez ultimada a 
medida ao longo da fase investigatória, a ação penal deverá ser 
ajuizada no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de se autorizar 
o levantamento do gravame.

- Inobstante a jurisprudência do col. STJ mitigar, em atenção ao 
princípio da razoabilidade, o caráter peremptório do prazo legal 
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em discussão, a hipótese dos autos revela situação de irrecusável 
excesso de prazo, diante da constatação de que o sequestro do 
bem perdura há quase 7 (sete) anos, sem que se tenha notícia da 
conclusão das investigações. Não se trata, ademais, de demora que 
possa ser debitada à defesa, conforme assinala o parecer da douta 
Procuradoria Regional da República.

- É de bom alvitre, por outro lado, a fim de se evitar supressão de 
instância, que a matéria de fundo seja examinada, inicialmente, pelo 
juízo de primeiro grau, com o necessário prosseguimento do proces-
so, somente sendo devolvida a esta corte, se for o caso, mediante 
a eventual interposição de recursos.

- Recursos providos em parte, reformando-se a decisão recorrida 
para determinar-se a continuidade do feito.

Processo n° 0005809-80.2016.4.05.8100 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima

(Julgado em 11 de abril de 2019, por unanimidade)
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PROCESSO PENAL
FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. NOVO POSICIONA-
MENTO DO STF NO JULGAMENTO DA QUESTÃO DE ORDEM 
NA AP Nº 937. PREFEITO DENUNCIADO POR FATO COMETIDO 
COMO TESOUREIRO MUNICIPAL. CRIMES NÃO PRATICADOS 
NO EXERCÍCIO E EM RAZÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA

EMENTA: PROCESSO PENAL. FORO POR PRERROGATIVA DE 
FUNÇÃO. NOVO POSICIONAMENTO DO STF NO JULGAMENTO 
DA QUESTÃO DE ORDEM NA AP Nº 937. PREFEITO DENUNCIA-
DO POR FATO COMETIDO COMO TESOUREIRO MUNICIPAL. 
CRIMES NÃO PRATICADOS NO EXERCÍCIO E EM RAZÃO DA 
FUNÇÃO PÚBLICA.

- Trata-se de agravo interno contra decisão que reconheceu a in-
competência deste Tribunal e determinou a remessa dos autos à 
Subseção Judiciária de Pau dos Ferros/RN.

- No julgamento da APE 244/RN, o Plenário deste Tribunal fixou sua 
competência para processar e julgar Prefeitos e os membros das As-
sembleias Legislativas Estaduais exclusivamente quanto aos crimes 
praticados no exercício e em razão da função pública, com funda-
mento nas mesmas premissas apontadas nos excertos supracitados 
do novel entendimento do eg. STF (Questão de Ordem na AP 937) 
e do eg. STJ (Corte Especial. APn 857/DF, Rel. para acórdão Min. 
João Otávio de Noronha, julgado em 20/06/2018; Corte Especial. 
APn 866/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 20/06/2018).

- Além disso, definiu-se a publicação do despacho de intimação para 
apresentação de alegações finais, após o fim da instrução proces-
sual, como marco temporal uniforme e objetivo para a prorrogação 
de competência deste Tribunal (perpetuatio jurisdictionis) que se 
aplique a todos os casos de investidura ou perda de cargo com foro 
privilegiado, independentemente de abuso processual.
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- No caso em exame, trata-se de ação penal na qual foi ofertada 
denúncia em face de Waldenio Carlos Belarmino de Amorim, atual 
Prefeito do Município de Almino Afonso/RN, pela suposta prática, 
por 11 (onze) vezes, do crime previsto no art. 1º, I, do Decreto-Lei 
nº 201/67, quando o réu exercia o cargo de tesoureiro municipal na 
gestão do seu irmão e então Prefeito Municipal de Almino Afonso/RN.

- Em outras palavras, a denúncia foi oferecida contra o atual Prefeito 
de Almino Afonso/RN, por fato cometido como tesoureiro municipal, 
nos anos de 2005/2008, distinto, pois, do cargo por ele ocupado 
atualmente.

- Assim, considerando que o réu não era ocupante de cargo com 
prerrogativa de função por ocasião do fato, que o crime não está 
relacionado às funções atualmente desempenhadas e que não 
houve publicação do despacho de intimação para apresentação de 
alegações finais, deve ser reconhecida a inaplicabilidade da regra 
constitucional de prerrogativa de foro ao presente caso, conforme 
decisão do STF, na Questão de Ordem na AP 937, da relatoria do 
Ministro Roberto Barroso, e decisão deste TRF da 5ª Região, na 
APE 244/RN.

- Agravo improvido.

Agravo na Ação Penal n° 311-RN

(Processo n° 0000277-23.2015.4.05.8404/01)

Relator: Desembargador Federal Fernando Braga

(Julgado em 10 de abril de 2019, por unanimidade)
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PROCESSUAL PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SISTEMA PENITENCIÁRIO 
FEDERAL. INCLUSÃO DEFINITIVA DE EGRESSO DE SISTEMA 
ESTADUAL. PRESENÇA DAS HIPÓTESES DO ART. 3º, INCISOS 
I, IV E VI, DO DECRETO Nº 6.977/2009, QUE REGULAMENTOU A 
LEI Nº 11.671/2008. LIDERANÇA DE FACÇÃO CRIMINOSA COM 
REITERADA PRÁTICA DE CRIMES DE VIOLÊNCIA E GRAVE 
AMEAÇA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO APENADO 
AFASTADO DAS CENAS DOS CRIMES. POSSIBILIDADE. PRE-
CEDENTES. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL IMPROVIDO

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO 
PENAL. SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL. INCLUSÃO DE-
FINITIVA DE EGRESSO DE SISTEMA ESTADUAL. PRESENÇA 
DAS HIPÓTESES DO ART. 3º, INCISOS I, IV E VI, DO DECRETO 
Nº 6.977/2009, QUE REGULAMENTOU A LEI Nº 11.671/2008. LI-
DERANÇA DE FACÇÃO CRIMINOSA COM REITERADA PRÁTICA 
DE CRIMES DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. NECESSIDADE 
DE MANUTENÇÃO DO APENADO AFASTADO DAS CENAS DOS 
CRIMES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO EM EXE-
CUÇÃO PENAL IMPROVIDO.

- Cuida-se de agravo em execução penal interposto contra sentença 
que deferiu a inclusão definitiva do apenado, ora agravante, Wendell 
Pires de Oliveira no Sistema Penitenciário Federal (PFMOS/RN), 
aduzindo o agravante a nulidade da decisão por ausência de mani-
festação da autoridade administrativa e do DEPEN, pelo excesso de 
prazo na remessa dos provimentos de inclusão definitiva por parte 
do juízo de origem, cerceamento de defesa, ao não se respeitar o 
contraditório e a ampla defesa na origem, e não haver justa causa 
para a inclusão no sistema penitenciário federal.

- Consoante se observa da sentença proferida nos autos do Inci-
dente de Transferência entre Estabelecimentos Penais nº 0808691-
18.2017.4.05.8400, objeto da presente insurgência, o ora agravante 
é oriundo do Sistema Penitenciário do Estado de Goiás, havendo o 
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juízo de origem, após o deferimento do ingresso cautelar emergen-
cial, encaminhado documentação em que se observa alegarem a 
Secretaria de Segurança Pública e a Administração Penitenciária do 
Estado de Goiás que o apenado pertenceria a uma facção criminosa 
(Primeiro Comando da Capital), ali ocupando posição privilegiada, o 
que denotaria elevado grau de periculosidade, além de se apontar 
como envolvido na prática reiterada de crimes com violência ou grave 
ameaça na cidade de Catalão/GO, bem como ligado em incidentes 
de violência no sistema prisional estadual.

- Consigna a sentença que o juízo de origem, reafirmando a ne-
cessidade de inclusão do preso no sistema penitenciário federal, 
considerou que “na ação delitiva do assalto à sede da empresa 
de transporte de valores PROSEGUR, “os envolvidos estavam 
fortemente armados (com metralhadoras, fuzis de longo alcance, 
pistolas etc.), utilizaram explosivos para ter acesso ao dinheiro e 
fizeram barricadas com carros incendiados para conter a polícia”. 
Acrescenta que “durante a fuga (ainda no Paraguai), os assaltan-
tes espalharam nas ruas dispositivos conhecidos como ‘miguelitos’ 
– utilizados para furar pneus de veículos/viaturas – trocaram tiros 
com a polícia e acabaram ferindo de morte um policial paraguaio”. 
Afirma, ainda, que “segundo informações até o momento levantadas 
pela Polícia Federal, ao que tudo indica, os crimes que contextuali-
zaram a prisão dos autuados e outros envolvidos foram praticados 
por um grupo de pessoas supostamente ligadas a uma das maiores 
facções criminosas brasileiras”, bem como que “o Departamento 
Penitenciário Federal - DEPEN manifestou-se favorável ao pedido 
de inclusão, e indicou a Penitenciária Federal em Mossoró/RN como 
a mais indicada para custodiar o preso”, situações essas que se 
mostram hábeis a afastar as alegações trazidas no agravo, bem 
como amoldar-se o ora agravante nas hipóteses previstas no art. 3º 
do Decreto nº 6.877/2009, que regulamentou a Lei nº 11.671/2008, 
em especial as dos incisos I (ter desempenhado função de liderança 
ou participado de forma relevante em organização criminosa), IV 
(ser membro de quadrilha ou bando, envolvido na prática reiterada 
de crimes com violência ou grave ameaça) e VI (estar envolvido em 
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incidentes de fuga, de violência ou de grave indisciplina no sistema 
prisional de origem).

- Dentre os muitos relatos contidos nos autos do Incidente de Transfe-
rência entre Estabelecimentos Penais nº 0808691-18.2017.4.05.8400, 
que instruem o presente agravo, noticia-se participação relevante e 
efetiva na organização criminosa denominada “Primeiro Comando da 
Capital (PCC)”, participando ele de reiterados crimes praticados com 
violência ou grave ameaça na cidade de Catalão/GO, incitamento de 
motim na instituição prisional de origem, haver ordenado extorsão 
a partir do próprio presídio de pessoa relevante da sociedade de 
Catalão/GO, além de ameaças a policiais militares lotados no bata-
lhão sediado naquela cidade, pelo que se observa que a reclusão 
do ora agravante em presídio federal se fez necessária no interesse 
da segurança pública, não apenas do local de origem como de todo 
o país, inclusive diante da sua situação de integrar, com função 
de destaque, organização criminosa que costumeiramente realiza 
ações desagregadoras da paz social, inclusive fazendo do cárcere 
seu escritório nas articulações da engrenagem criminosa, levando 
terror à sociedade.

- As motivações para o ingresso no Sistema Penitenciário Federal, 
na Penitenciária Federal em Mossoró/RN, mostram-se válidas, pelo 
que, consoante entendimento jurisprudencial perfilhado por esta col. 
2ª Turma, diante da liderança exercida pelo apenado, tem-se por 
razoável e proporcional conduzi-lo para longe da cena dos crimes, 
colocando-o em estabelecimento penal federal, de segurança má-
xima. Neste sentido: AGEXP 0800969-30.2017.4.05.8400 (rel. Des. 
Federal Vladimir de Souza Carvalho, j. 28.04.2017), HC 0804483-
05.2016.4.05.0000 (rel. Des. Federal Vladimir de Souza Carvalho, 
j. 09.08.2016), HC 0802634-95.2016.4.05.0000 (rel. Des. Federal 
Vladimir de Souza Carvalho, j. 27.05.2016) e AGEXP 2019/RN (rel. 
Des. Federal Francisco Wildo, j. 21.05.2015).

- Agravo em execução penal improvido.
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Processo nº 0806378-50.2018.4.05.8400 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Leonardo Carvalho

(Julgado em 8 de abril de 2019, por unanimidade)
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TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL
APELAÇÃO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA EXTINTIVA. INCOM-
PETÊNCIA. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO TRIBUTÁRIA. 
PRAZO EXÍGUO. EXTENSÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 
INTERESSE DA UNIÃO. AUSÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS À 
JUSTIÇA ESTADUAL. CPC. ULTRATIVIDADE DA DECISÃO LIMI-
NAR. EXAURIMENTO DOS EFEITOS. APELAÇÃO CONHECIDA. 
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA

EMENTA: TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PRO-
LAÇÃO DE SENTENÇA EXTINTIVA. INCOMPETÊNCIA. RETI-
FICAÇÃO DE DECLARAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRAZO EXÍGUO. 
EXTENSÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. INTERESSE DA UNIÃO. 
AUSÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA ESTADUAL. CPC. 
ULTRATIVIDADE DA DECISÃO LIMINAR. EXAURIMENTO DOS 
EFEITOS. APELAÇÃO CONHECIDA. RECONHECIMENTO DE 
OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA.

- Irresignação recursal interposta contra sentença, integrada por 
embargos de declaração que, nos autos de ação ordinária, extinguiu 
o feito, sem resolução de mérito, reconhecendo a incompetência da 
Vara cível para processar e julgar a demanda, que possui interesse 
econômico em patamar correspondente a valor inferior a 60 salários 
mínimos, evidenciando-se a atribuição da competência dos Juizados 
Especiais Federais.

- Extinção da demanda originária sem resolução do mérito, nos 
termos do art. 485, IV, do CPC, em virtude de limitação do sistema 
de processamento nos Juizados Especiais Federais para receber 
os autos físicos.

- Demanda originária que foi proposta contra a União (Fazenda Na-
cional), envolvendo o regime de tributação de imposto de renda em 
relação à destinação dos valores do FUNDEF/FUNDEB.
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- “O imposto de renda devido pelos servidores públicos da Adminis-
tração direta e indireta, bem como de todos os pagamentos feitos 
pelos Estados e pelo Distrito Federal, retidos na fonte, irão para os 
cofres da unidade arrecadadora, e não para os cofres da União, já 
que, por determinação constitucional “pertencem aos Estados e ao 
Distrito Federal.” (REsp 989.419/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira 
Seção, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009).

- Na esteira do entendimento vinculante da Corte Superior, não há 
que se falar em interesse da União em razão de se tratar de tributo 
instituído e administrado pela Receita Federal, vez que se trata de 
destinação a favor do ente federado a quem compete, constitucio-
nalmente, reter o Imposto de Renda na Fonte.

- Ausente o interesse da União no deslinde da controvérsia judicial, 
resta insustentável a manutenção do processamento e julgamento 
do feito na Justiça Federal, por não se enquadrar a hipótese na pre-
visão constitucional aplicável, prevista no art. 109 da Constituição 
da República Federativa do Brasil.

- Quanto à extinção dos autos em razão da incompetência, o 
CPC/2015 dispõe sobre a atribuição do juízo que se declarou in-
competente providenciar a remessa dos autos ao juízo competente 
(art. 64, § 3º). O STJ, por sua vez, vem interpretando o referido 
dispositivo legal reconhecendo sua aplicabilidade mesmo quando 
envolva a remessa de processo eletrônico para vara que atue com 
sistema procedimental diverso. Precedente: REsp 1.526.914/PE, 
Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª 
Região), Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016).

- A matéria já foi decidida pela Terceira Turma deste e. Tribunal, ao 
julgar o agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu 
o pedido liminar (Proc. nº 0804177-65.2018.4.05.0000), na Sessão 
realizada no dia 04/10/2018, que, por unanimidade, reconheceu de 
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ofício a incompetência da Justiça Federal e, consequentemente, 
desta Corte Regional, face à ausência de interesse da União, deter-
minando a remessa dos autos originários para a Justiça Estadual.

- Manutenção dos efeitos da decisão liminar proferida nos autos 
originais, nos exatos termos da sentença, pois a decisão já esgotou 
seus efeitos, de modo que fica a cargo do Juízo competente se 
manifestar sobre eventuais pretensões antecipatórias a favor da 
parte requerente.

- Apelação conhecida e, de ofício, reconhecida a incompetência da 
Justiça Federal, e consequentemente desta Corte Regional, face à 
ausência de interesse da União, determinando-se a remessa dos 
autos originários para a Justiça Estadual.

Processo nº 0800471-15.2018.4.05.8103 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Carlos Rebêlo Júnior

(Julgado em 3 de abril de 2019, por unanimidade)



116

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

TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL
HABEAS DATA. DIREITO AO ACESSO DE INFORMAÇÕES. ART. 
5º, INCISO LXXII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTE 
DO C. STF NO  RE Nº 673.707/MG. MANTIDA A CONCESSÃO DA 
ORDEM. APELAÇÃO IMPROVIDA

EMENTA: TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. HABEAS DATA. 
DIREITO AO ACESSO DE INFORMAÇÕES. ART. 5º, INCISO LXXII, 
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTE DO C. STF NO  RE 
Nº 673.707/MG. MANTIDA A CONCESSÃO DA ORDEM. APELAÇÃO 
IMPROVIDA.

- Trata-se de habeas data objetivando à certidão informativa, de-
monstrando a existência ou inexistência de créditos não alocados 
atinentes aos CNPJ’s das impetrantes disponíveis nos sistemas 
informatizados da Receita Federal.

- A Lei nº 12.527/2011, em seu art. 11, estabelece  que o contribuinte 
ter direito ao acesso às informações contidas em órgão ou entidade 
pública, a qual tem o dever de autorizar ou conceder o acesso ime-
diato às informações ao contribuinte: Art. 11 - O órgão ou entidade 
pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação 
disponível.  

- A possibilidade do acesso e obtenção de informações do contri-
buinte constantes em banco de dados da Secretaria da Receita 
Federal por meio de habeas data é  direito consolidado no C. STF, 
através do julgamento do RE nº 673.707/MG, ao qual foi atribuída 
a repercussão geral da matéria.   

- Na hipótese dos autos, o Sistema de Conta Corrente da Secretaria 
da Receita Federal do Brasil - SINCOR e todos os outros  sistemas 
de dados de informação cadastral do contribuinte registram apon-
tamentos de apoio à arrecadação federal e outras informações ao 
armazenar os débitos e créditos existentes acerca dos contribuintes. 
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Enquadrando-se, assim, de acordo com o entendimento firmado em 
sede de repercussão geral, no conceito mais amplo de arquivos, 
bancos ou registros de dados, entendidos em sentido genérico 
para abranger tudo que dissesse respeito ao interessado, direta ou 
indiretamente. Portanto, deve assegurar ao contribuinte o acesso 
a tudo que envolva seu registro como apontamentos, anotações e 
assentamentos nos órgãos governamentais ou de caráter público, 
não dificultando este conhecimento.

- Sentença mantida. Apelação improvida.

Processo n° 0809033-56.2017.4.05.8100 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Lázaro Guimarães

(Julgado em 11 de abril de 2019, por unanimidade)
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TRIBUTÁRIO
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 
40 DA LEI Nº 6.830/80. RESP REPETITIVO Nº 1.340.553/RS. AU-
SÊNCIA DE DISSONÂNCIA DO JULGADO DESTA TURMA COM 
A TESE FIRMADA PELO PARADIGMA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO 
NÃO EXERCIDO

EMENTA: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO IN-
TERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. RESP REPETITIVO 
Nº 1.340.553/RS. AUSÊNCIA DE DISSONÂNCIA DO JULGADO 
DESTA TURMA COM A TESE FIRMADA PELO PARADIGMA. JUÍZO 
DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.

- Caso em que os autos retornam da Vice-Presidência desta Corte 
Regional, a bem de se lhe permitir ajustar o julgamento originário 
ao precedente firmado no âmbito dos recursos repetitivos quando 
do julgamento do RESP nº 1.340.553/RS, no sentido de que “o 
prazo de um ano de suspensão do processo e do respectivo prazo 
prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.830/80 - LEF 
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública 
a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 
penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 
contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido 
a suspensão da execução.”.

- Observa-se que, no caso concreto, o entendimento consagrado 
pelo STJ não discrepa daquele que foi acolhido no acórdão recor-
rido, dado que ambos reconhecem a ocorrência da prescrição com 
o transcurso do lustro após o prazo de um ano de suspensão, cujo 
início se deu automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública 
a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 
penhoráveis no endereço fornecido, conforme tese firmada pelo STJ.

- Tampouco o dever de o magistrado declarar a ocorrência da sus-
pensão tem o condão de prejudicar a contagem automática do início 
do prazo, conforme decidido no mesmo julgado paradigma. 
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- Daí porque não se há que falar em divergência entre o julgamento 
anteriormente proferido por esta e. Turma e o decidido no recurso 
repetitivo, diante do efetivo transcurso do lustro após o prazo de 
suspensão no caso concreto.

- Juízo de retratação não exercido. Manutenção do acórdão confor-
me prolatado.

Apelação Cível n° 546.890-RN

(Processo n° 0003252-88.2012.4.05.9999)

Relator: Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima

(Julgado em 9 de abril de 2019, por unanimidade)
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TRIBUTÁRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FIS-
CAL. GRUPO ECONÔMICO FIBRASA. PENHORA DE CRÉDITO 
NO ROSTO DOS AUTOS DE OUTRA AÇÃO. POSSIBILIDADE. 
OFENSA A JULGAMENTO DE PRÉVIO AGRAVO DE INSTRU-
MENTO. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE PENHORA. NÃO 
CONFIGURAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECU-
ÇÃO FISCAL. GRUPO ECONÔMICO FIBRASA. PENHORA DE 
CRÉDITO NO ROSTO DOS AUTOS DE OUTRA AÇÃO. POSSI-
BILIDADE. OFENSA A JULGAMENTO DE PRÉVIO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE PENHORA. 
NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

- Agravo de instrumento interposto por FRIBASA Indústria e Co-
mércio S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Federal 
de Pernambuco que, nos autos da ação de Execução Fiscal nº 
0010876-33.2001.4.05.8300, acolheu pedido formulado pela Fa-
zenda Nacional e determinou a realização de penhora de parte do 
crédito existente em favor da agravante no rosto dos autos da ação 
indenizatória nº 00086241-05.1995.8.17.0001 (R$ 46 milhões de 
um total de R$ 765 milhões), por refletir o total da dívida de uma 
das empresas pertencentes ao grupo econômico e demandada na 
execução fiscal vinculada ao presente recurso (Bahia Mecanização 
Agrícola e Construções Ltda.).

- Sobre o procedimento da penhora em si, nenhuma mácula foi 
demonstrada pela agravante em relação ao art. 874 do CPC, prin-
cipalmente porque o mencionado dispositivo diz respeito ao proce-
dimento de constrição de bens imóveis que demandem avaliação, 
enquanto a penhora de créditos, tratada na decisão recorrida, está 
regulamentada pela regra do art. 860 do CPC, estritamente obser-
vada pelo juízo recorrido.
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- Não houve ofensa ao que fora decidido no julgamento do AGTR 
144.602-PE, eis que, naquela decisão se determinou apenas a 
suspensão da alienação dos bens já penhorados, não impedindo a 
efetivação de novas constrições.

- A respeito do alegado excesso na penhora, diferentemente do que 
alega a recorrente, o valor já anteriormente penhorado de cerca de 
R$ 14 milhões de reais, consubstanciado em imóveis de proprie-
dade de outras empresas do grupo, visa garantir o débito de todo 
o conglomerado empresarial (valor global), estimado em torno de 
R$ 184 milhões de reais, e não especificamente da empresa Bahia 
Mecanização (valor individual), executada nos autos vinculados a 
este agravo por quantia aproximada de R$ 46 milhões de reais. 

- A penhora comum de R$ 14 milhões deverá ser somada a todas 
as outras porventura existentes em desfavor do grupo até que se 
atinja o teto de R$ 184 milhões de reais (valor global). Para que seja 
configurado o alegado excesso, é preciso que o valor das penhoras 
de bens ou valores do grupo ultrapasse a cifra global, ou que o valor 
das penhoras individualizadas ultrapasse o montante devido por 
cada empresa coexecutada.

- Agravo de instrumento improvido.

Agravo de Instrumento n° 145.995-PE

(Processo n° 0001194-63.2017.4.05.0000)

Relator: Desembargador Federal Manoel de Oliveira Erhardt

(Julgado em 7 de maio de 2019, por unanimidade)
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TRIBUTÁRIO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. DEFINIÇÃO DA 
NATUREZA INDENIZATÓRIA OU REMUNERATÓRIA DE CADA 
PARCELA. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. 
COMPETÊNCIA DO STJ ENQUANTO CORTE UNIFORMIZADORA 
DA JURISPRUDÊNCIA INFRACONSTITUCIONAL. JUÍZO DE RE-
TRATAÇÃO AFASTADO. DESNECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO 
DO ACÓRDÃO AO ENTENDIMENTO DO STF CONSAGRADO NO 
RE 565.160/SC

EMENTA: TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 
PATRONAL. DEFINIÇÃO DA NATUREZA INDENIZATÓRIA OU 
REMUNERATÓRIA DE CADA PARCELA. ANÁLISE DE NORMAS 
INFRACONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA DO STJ ENQUANTO 
CORTE UNIFORMIZADORA DA JURISPRUDÊNCIA INFRACONS-
TITUCIONAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO AFASTADO. DESNECES-
SIDADE DE ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO AO ENTENDIMENTO 
DO STF CONSAGRADO NO RE 565.160/SC.

- Os autos foram conclusos em razão do disposto no art. 1.040, II, do 
Código de Processo Civil para averiguar a necessidade de realizar 
juízo de retratação, com adequação do acórdão que fora proferido 
pela Turma ao entendimento sedimentado no RE 565.160/SC pelo 
Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral.

- No julgamento anterior a 3ª Turma negou provimento à apelação 
asseverando que “os valores pagos a título de horas extras apre-
sentam natureza remuneratória, sofrendo incidência da contribuição 
previdenciária”.

- A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 
565.160/SC, no âmbito dos recursos sujeitos à repercussão geral, 
foi a seguinte: “A contribuição social a cargo do empregador incide 
sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores 
à Emenda Constitucional nº 20/1998 - inteligência dos artigos 195, 
inciso I, e 201, § 11, da constituição Federal”.
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- Destaque-se, ainda, que naquela assentada os votos convergentes 
dos Ministros Luiz Fux e Luiz Barroso ressaltaram que existem limi-
tações à tributação das verbas pagas ao empregado, que devem ser 
feitas em razão do trabalho, mas que não compete àquele Tribunal 
definir a natureza indenizatória ou remuneratória de tais verbas, por 
se tratar de matéria infraconstitucional.

- Dessa forma, observa-se que a matéria discutida na presente ação, 
qual seja a não incidência da contribuição previdenciária patronal 
sobre o adicional de horas extras, não está sujeita aos efeitos de-
correntes da decisão supra, proferida pelo Supremo Tribunal Federal 
no âmbito da repercussão geral.

- A leitura atenta do voto condutor do acórdão impugnado é bastante 
para constatar que ele seguiu a interpretação consolidada acerca do 
tema pelo STJ, de modo a não subsistir razão fundante para provocar 
a utilização do juízo de retratação.

- Manutenção dos termos do acórdão recorrido.

Apelação Cível n° 527.179-PE

(Processo n° 0003976-82.2011.4.05.8300)

Relator: Desembargador Federal Fernando Braga 

(Julgado em 11 de abril de 2019, por unanimidade)
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DAMENTOS IDÔNEOS DA SEGREGAÇÃO, DECRETADA PARA 
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E COM O FIM DE RESGUAR-
DAR A ORDEM ECONÔMICA, NO BOJO DOS AUTOS JUDICIAIS 
(MEDIDAS CAUTELARES) DE Nº 0805794-83.2018.4.05.8205, EM 
TRAMITAÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM – 14ª VARA FEDERAL DA 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PATOS/PB –, EM FACE DE REQUE-
RIMENTO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 
TENDO POR BASE AS INVESTIGAÇÕES POLICIAIS ENCETADAS, 
PRINCIPALMENTE, NO IPL Nº 87/2018 (“OPERAÇÃO RECIDIVA”). 
FUNDAMENTADA DECISÃO MANTENEDORA DA PERMANÊNCIA 
DA SEGREGAÇÃO EM CAUSA, ROBUSTECIDA, POR CONSE-
GUINTE, PELO OFERECIMENTO DE DENÚNCIA EM DESFAVOR 
DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA 
COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROCESSANTE. IMPROPRIEDADE DO 
PLEITO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS JUDICIAIS (ART. 580 DO 
CPP) DA SOLTURA DE COINVESTIGADOS, POR INCONTESTE 
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. IMPÕE-SE 
DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS
Relator: Desembargador Federal Élio Siqueira Filho....................70

PREVIDENCIÁRIO

Processo n° 0812394-54.2017.4.05.8400 (PJe)
MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE SEGURADA DA 
PREVIDÊNCIA DE DEIXAR DE RESTITUIR VALORES INDEVIDA-
MENTE EMBOLSADOS. PAGAMENTOS EFETUADOS EM FACE 
DE CLARO ERRO MATERIAL DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊN-
CIA DE QUALQUER TESE JURÍDICA, AINDA QUE SUPERADA, 
A JUSTIFICAR OS PAGAMENTOS. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR 
RECONHECIDA. IRRELEVÂNCIA DE EVENTUAL BOA-FÉ DO 
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RECEBEDOR. IMPERTINÊNCIA DA NATUREZA DA VERBA
Relator: Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima..78

Processo n° 0804036-93.2018.4.05.8100 (PJe)
AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONDI-
ÇÕES PREJUDICIAIS À SAÚDE. FRENTISTA. AGENTE NOCIVO 
HIDROCARBONETO. CONTAGEM ESPECIAL. REQUISITOS PARA 
CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRI-
BUIÇÃO PREENCHIDOS. HONORÁRIOS. JUROS E CORREÇÃO 
MONETÁRIA. CRITÉRIOS
Relator: Desembargador Federal Manoel de Oliveira Erhardt......80

Apelação Cível n° 600.854-CE
APOSENTADORIA POR IDADE DE TRABALHADOR RURAL. 
DOCUMENTAÇÃO DE CARÁTER DECLARATÓRIO. VÍNCULOS 
URBANOS. EXTINÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA
Relator: Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira.............82

Processo n° 0800125-89.2019.4.05.0000 (PJe)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO APO-
SENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. 
DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATI-
VA. RECURSO PROVIDO
Relator: Desembargador Federal Edilson Pereira Nobre Júnior....85

Apelação Cível n° 600.959-PB
BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. MENOR. REQUISITOS DEMONSTRA-
DOS. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. GRUPO FAMILIAR. MENOR 
E GENITORA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO FAZ PARTE 
DO CÔMPUTO DA RENDA PER CAPITA FAMILIAR O BENEFÍCIO 
PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO PELA MÃE DO APELANTE. ANA-
LOGIA DO ART. 34, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 10.741/03 
(ESTATUTO DO IDOSO). ENTENDIMENTO PACIFICADO. RESP 
Nº 1.355.052/SP, JULGADO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC
Relator: Desembargador Federal Cid Marconi..............................86
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PROCESSUAL CIVIL

Processo n° 0802249-45.2019.4.05.0000 (PJe)
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO SUSCITADO PELO JUÍZO 
FEDERAL DA 36ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBU-
CO, ANTE A REMESSA, PELO JUÍZO FEDERAL DA 13ª, DA MES-
MA SEÇÃO JUDICIÁRIA, DE FEITO CRIMINAL NA PRIMEIRA EM 
TRÂMITE CONTRA OS MESMOS ACUSADOS, PELA PRÁTICA DE 
IDÊNTICOS DELITOS [ART. 168-A, § 1º (APROPRIAÇÃO INDÉBITA 
PREVIDENCIÁRIA), E ART. 337-A (SONEGAÇÃO DE CONTRIBUI-
ÇÃO PREVIDENCIÁRIA), AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E, AINDA, 
NO ART. 1º, INC. I, DA LEI 8.137, DE 1990 (CRIME CONTRA A 
ORDEM TRIBUTÁRIA)], POR SER MAIS VELHA A DA 36ª VARA, 
DIFERENCIANDO-SE, APENAS E TÃO SÓ, OS PERÍODOS EM 
QUE AS INFRAÇÕES OCORRERAM: NA MAIS VELHA, VAI DE 
JANEIRO DE 2009 A DEZEMBRO DE 2010; NA MAIS NOVA, DE 
FEVEREIRO DE 2007 A JUNHO DE 2008
Relator: Desembargador Federal Vladimir Souza Carvalho..........89

Apelação Cível n° 584.918-PE
EMBARGOS DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. 
CANCELAMENTO DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. PERDA 
SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
ÔNUS DA EMBARGADA
Relator: Desembargador Federal Fernando Braga.......................92

Processo nº 0812154-58.2018.4.05.8100 (PJe)
APELAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR 
AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA. INEXISTÊNCIA. DIREITO À 
SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NIVOLUMABE 
(OPDIVO). ANÁLISE SEGUNDO OS PARÂMETROS DEFINIDOS 
PELO STF, NA STA Nº 175/CE. AUTOR NÃO SE ENQUANDRA NOS 
REQUISITOS PARA SUBMISSÃO AO TRATAMENTO VINDICADO. 
APELAÇÃO IMPROVIDA
Relator: Desembargador Federal Roberto Machado.....................95
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Apelação Cível n° 594.151-PE
EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL POSTE-
RIOR À INSCRIÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO EM DÍVIDA ATIVA. 
ART. 185 DO CTN, COM A REDAÇÃO DADA PELA LC Nº 118/2005. 
FRAUDE À EXECUÇÃO CARACTERIZADA. ENTENDIMENTO 
FIRMADO PELO COL. STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO
Relator: Desembargador Federal Cid Marconi.............................100

Apelação Cível n° 586.295-CE
EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALTERAÇÃO DE 
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. MASSA FALIDA. ENTENDIMENTO 
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROVIMENTO
Relator: Desembargador Federal Alexandre Luna Freire.............102

PROCESSUAL PENAL

Processo n° 0005809-80.2016.4.05.8100 (PJe)
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO (DOIS). DECISÃO EM EM-
BARGOS DE TERCEIRO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO 
FEITO ATÉ O ENCERRAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. INDIS-
PONIBILIDADE DE IMÓVEL QUE PERDURA HÁ QUASE 7 (SETE) 
ANOS. EXCESSO DE PRAZO. RECONHECIMENTO. CONTINUI-
DADE DO FEITO. NECESSIDADE. PROVIMENTO EM PARTE
Relator: Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima..104

Agravo na Ação Penal n° 311-RN
FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. NOVO POSICIONA-
MENTO DO STF NO JULGAMENTO DA QUESTÃO DE ORDEM 
NA AP Nº 937. PREFEITO DENUNCIADO POR FATO COMETIDO 
COMO TESOUREIRO MUNICIPAL. CRIMES NÃO PRATICADOS 
NO EXERCÍCIO E EM RAZÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA
Relator: Desembargador Federal Fernando Braga.......................106

Processo nº 0806378-50.2018.4.05.8400 (PJe)
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SISTEMA PENITENCIÁRIO 
FEDERAL. INCLUSÃO DEFINITIVA DE EGRESSO DE SISTEMA 
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ESTADUAL. PRESENÇA DAS HIPÓTESES DO ART. 3º, INCISOS 
I, IV E VI, DO DECRETO Nº 6.977/2009, QUE REGULAMENTOU A 
LEI Nº 11.671/2008. LIDERANÇA DE FACÇÃO CRIMINOSA COM 
REITERADA PRÁTICA DE CRIMES DE VIOLÊNCIA E GRAVE AME-
AÇA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO APENADO AFASTA-
DO DAS CENAS DOS CRIMES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL IMPROVIDO
Relator: Desembargador Federal Leonardo Carvalho..................108

TRIBUTÁRIO

Processo nº 0800471-15.2018.4.05.8103 (PJe)
APELAÇÃO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA EXTINTIVA. INCOMPE-
TÊNCIA. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRAZO 
EXÍGUO. EXTENSÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. INTERESSE 
DA UNIÃO. AUSÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA ES-
TADUAL. CPC. ULTRATIVIDADE DA DECISÃO LIMINAR. EXAU-
RIMENTO DOS EFEITOS. APELAÇÃO CONHECIDA. RECONHE-
CIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA
Relator: Desembargador Federal Carlos Rebêlo Júnior................113

Processo n° 0809033-56.2017.4.05.8100 (PJe)
HABEAS DATA. DIREITO AO ACESSO DE INFORMAÇÕES. ART. 
5º, INCISO LXXII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTE 
DO C. STF NO  RE Nº 673.707/MG. MANTIDA A CONCESSÃO DA 
ORDEM. APELAÇÃO IMPROVIDA
Relator: Desembargador Federal Lázaro Guimarães...................116

Apelação Cível n° 546.890-RN
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 
40 DA LEI Nº 6.830/80. RESP REPETITIVO Nº 1340.553/RS. AU-
SÊNCIA DE DISSONÂNCIA DO JULGADO DESTA TURMA COM 
A TESE FIRMADA PELO PARADIGMA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO 
NÃO EXERCIDO
Relator: Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima..118
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Agravo de Instrumento n° 145.995-PE
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. 
GRUPO ECONÔMICO FIBRASA. PENHORA DE CRÉDITO NO 
ROSTO DOS AUTOS DE OUTRA AÇÃO. POSSIBILIDADE. OFENSA 
A JULGAMENTO DE PRÉVIO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO 
OCORRÊNCIA. EXCESSO DE PENHORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 
RECURSO IMPROVIDO
Relator: Desembargador Federal Manoel de Oliveira Erhardt......120

Apelação Cível n° 527.179-PE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. DEFINIÇÃO DA 
NATUREZA INDENIZATÓRIA OU REMUNERATÓRIA DE CADA 
PARCELA. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. 
COMPETÊNCIA DO STJ ENQUANTO CORTE UNIFORMIZADO-
RA DA JURISPRUDÊNCIA INFRACONSTITUCIONAL. JUÍZO DE 
RETRATAÇÃO AFASTADO. DESNECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO 
DO ACÓRDÃO AO ENTENDIMENTO DO STF CONSAGRADO NO 
RE 565.160/SC
Relator: Desembargador Federal Fernando Braga.......................122
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