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ADMINISTRATIVO
PAGAMENTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO 
APÓS ÓBITO DO TITULAR. NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO 
BANCÁRIA QUANTO AO PROCEDIMENTO DE RENOVAÇÃO DE 
SENHA - PROVA DE VIDA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO 
CONTRATUAL. NEGLIGÊNCIA DO INSS QUANTO À OBRIGAÇÃO 
LEGAL DE CONFERÊNCIA DE ÓBITOS DOS BENEFICIÁRIOS. 
RESPONSABILIDADE CONCORRENTE. APELAÇÃO PARCIAL-
MENTE PROVIDA

EMENTA: ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO INDEVIDO DE BENE-
FÍCIO PREVIDENCIÁRIO APÓS ÓBITO DO TITULAR. NEGLIGÊN-
CIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUANTO AO PROCEDIMENTO 
DE RENOVAÇÃO DE SENHA - PROVA DE VIDA. DESCUMPRI-
MENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. NEGLIGÊNCIA DO INSS 
QUANTO À OBRIGAÇÃO LEGAL DE CONFERÊNCIA DE ÓBITOS 
DOS BENEFICIÁRIOS. RESPONSABILIDADE CONCORRENTE. 
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

- Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação 
ajuizada pelo Banco do Brasil S/A em face do Instituto Nacional do 
Seguro Social, objetivando a declaração de inexigibilidade de débito 
referente a valores pagos a título de benefício previdenciário após 
o óbito do titular.

- É fato incontroverso que o Banco do Brasil e o INSS celebraram, 
e ainda mantêm, contrato de prestação de serviço consistente na 
intermediação do pagamento de benefícios previdenciários, conso-
ante previsto no art. 60 da Lei 8.212/91.

- O contrato, assim como os demais atos normativos de regência 
(art. 1º, § 1º e 2º, da Portaria de nº 141 de 02/03/2011), preveem a 
obrigação do Banco promover a prova de vida dos segurados, por 
meio da revalidação das senhas dos cartões, no período máximo de 
um ano. Trata-se de procedimento operacional de responsabilidade 
da instituição bancária contratada, que visa monitorar se os bene-
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fícios estão sendo pagos corretamente, resguardando a autarquia 
previdenciária do cometimento de possíveis fraudes, de modo que 
qualquer irregularidade no cumprimento desta obrigação gera para 
o INSS o direito à reparação dos decorrentes prejuízos. Precedente 
deste Tribunal (PROCESSO: 08135195020184058100, APELREEX 
- Apelação / Reexame Necessário - , DESEMBARGADOR FEDERAL 
EDÍLSON NOBRE, 4ª Turma, JULGAMENTO: 26/06/2019).

- Depreende-se dos autos que, em 09/07/2014 e 18/06/2015, o Banco 
do Brasil renovou a senha do cartão magnético referente ao benefício 
de nº 095.993.263-1, sem que a devida prova de vida fosse realizada 
ou instrumento procuratório, com esse fim, fosse apresentado, permi-
tindo assim que as parcelas referentes às competências mensais de 
07/2014 a 02/2016 fossem sacadas por pessoas estranhas, mesmo 
após o óbito do titular, ocorrido em 07/07/2013.

- Evidente a negligência da instituição bancária quanto à observância 
dos procedimentos de segurança inerentes ao serviço contratado, 
descumprindo a obrigação contratual de resultado de pagamento 
apenas ao titular do benefício, do que resulta a obrigação de restituir 
os valores referentes aos pagamento indevidos, nos termos do art. 
2º, caput  e parágrafo único, da Portaria MPAS nº 4.826/2000.

- À teor do disposto no art. 179, caput e § 4º, do Decreto nº 3.048/99, 
o Ministério da Previdência e Assistência Social e o Instituto Nacional 
do Seguro Social manterão programa permanente de revisão da 
concessão e da manutenção dos benefícios da previdência social, 
a fim de apurar irregularidades e falhas existentes, cabendo-lhes 
realizar o recenseamento previdenciário relativo ao pagamento dos 
benefícios, pelo menos, uma vez a cada quatro anos.

- Em que pese previsto, no § 5º do reportado dispositivo legal, que a 
coleta e transmissão de dados cadastrais de titulares de benefícios, 
com o objetivo de cumprir o recenseamento previdenciário, serão 
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realizados por meio da rede bancária contratada para o pagamento 
dos benefícios da Seguridade Social, cabe à autarquia previdenci-
ária a iniciativa para tal procedimento, o que não afasta, contudo, a 
obrigação contratual da instituição bancária de realização anual de 
prova de vida dos beneficiários.

- Da análise do dossiê de apuração de irregularidades constante no 
processo administrativo anexado aos autos, verifica-se a informação 
de que, diante da inexistência de dados básicos (Livro, folha e ter-
mo) relativos à data do óbito do titular do benefício, a apuração foi 
realizada com base na data que consta no Sistema de Informação 
sobre Mortalidade - SIM. Por outro lado, depreende-se das telas do 
Sistema Único de Benefícios, igualmente constantes dos autos, que 
a última alteração de dados referente ao benefício previdenciário 
em questão decorrente de “CENSO” realizado pelo INSS se deu em 
10/05/2008, o que evidencia a negligência da autarquia previdenciária 
quanto à obrigação legal de conferência de óbitos dos beneficiários, 
mormente se considerado que o pagamento indevido do benefício 
se deu por um período de quase três anos.

- Considerando os elementos de prova produzidos nos autos, mostra-
-se evidente que a conduta negligente do INSS concorreu significa-
tivamente para o evento lesivo, configurando caso típico de concor-
rência culposa da vítima, que embora não se apresente como causa 
excludente da responsabilidade do Banco do Brasil, consiste em fator 
de redução do valor a ser pago a título de compensação de danos. 
Precedente desta Turma (PROCESSO: 08079928420184058305, 
AC - Apelação Civel - , DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO 
ROBERTO GONÇALVES DE ABREU (CONVOCADO), 3ª Turma, 
JULGAMENTO: 13/08/2019).

- Apelação parcialmente provida, para, reformando a sentença, julgar 
parcialmente procedente a ação, declarando indevida a cobrança 
de metade do valor a ser restituído pelo Banco autor/recorrente ao 
INSS em razão do pagamento indevido do benefício previdenciário 
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de nº 095.993.263-1, no período de 07/2014 a 02/2016. Sucum-
bência recíproca. Condenação de cada sucumbente ao pagamento 
de honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atribuído 
à causa, na forma do art. 85, § 2º, c/c art. 86, caput, do CPC/2015. 
Condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários recur-
sais, nos termos do art. 85, § 11, CPC/2015, ficando os honorários 
sucumbenciais que lhe cabem majorados em um ponto percentual.

Processo n° 0807826-52.2018.4.05.8305 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira

(Julgado em 28 de outubro de 2019, por maioria, em julgamento por 
Turma ampliada)
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ADMINISTRATIVO
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO 
SUPERIOR. INVALIDAÇÃO DE CERTIFICADO DE ENSINO MÉ-
DIO. ALUNO QUE CONCLUIU O ENSINO MÉDIO, NA MODALI-
DADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, QUANDO MENOR 
DE 18 ANOS. MATRÍCULA. APROVEITAMENTO DE DISCIPLINAS 
CURSADAS. POSSIBILIDADE

EMENTA: ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDA-
DO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. INVALIDAÇÃO DE 
CERTIFICADO DE ENSINO MÉDIO. ALUNO QUE CONCLUIU O 
ENSINO MÉDIO, NA MODALIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS, QUANDO MENOR DE 18 ANOS. MATRÍCULA. APRO-
VEITAMENTO DE DISCIPLINAS CURSADAS. POSSIBILIDADE.

- Trata-se de remessa necessária em face de sentença proferida 
pelo Juízo da 18ª Vara da Seção Judiciária do Ceará, que concedeu 
a segurança pleiteada para determinar à autoridade coatora que se 
abstivesse de criar qualquer embaraço à rematrícula do impetrante 
no 4º semestre do curso de Direito na UNINTA, bem como o res-
guardo dos semestres anteriores já cursados, salvo se por motivo 
diverso do analisado não fosse possível a sua rematrícula e o referido 
aproveitamento.

- De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases (Lei 9.394/96, art. 44), 
o ingresso no curso superior não prescinde da conclusão do ensino 
médio ou do ensino supletivo, quando for a hipótese. O art. 38, § 
1º, II, da LDB, por sua vez, prevê que a certificação da conclusão 
de ensino médio, através do supletivo, se destina aos maiores de 
18 anos.

- No caso em exame, decidiu a sentença que a situação da parte 
impetrante subsume-se à previsão da cláusula segunda, I, d e e do 
Termo de Ajustamento de Conduta, visto que, tendo sido admitido 
quando menor de 18 (dezoito) anos no UNINTA, com certificado 
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posteriormente invalidado, submeteu-se, após a maioridade, às 
provas para conclusão do ensino médio no Centro de Educação de 
Jovens e Adultos (CEJA), tendo logrado êxito, conforme certificado 
apresentado, estando a sua situação regularizada quanto à compro-
vação de conclusão do ensino médio.

- A sentença merece ser confirmada diante das particularidades do 
caso concreto: de um lado, o certificado de conclusão do ensino 
médio do impetrante foi admitido pela IES e somente foi invalidado 
pelo Conselho Estadual de Educação do Ceará quando já havia 
transcorrido um ano e meio do curso superior; de outro lado, o 
impetrante (nascido em 21/02/2001) realizou novo exame suple-
tivo após a maioridade, conforme Diploma emitido pelo Centro de 
Educação de Jovens e Adultos - CEJA, datado de 25/02/19 (ID 
nº 058103.14857019), atendendo à previsão contida no TAC de 
apresentação de novo certificado do EJA válido, expedido após a 
maioridade (cláusula segunda, I, d).

- Remessa necessária improvida.

Processo n° 0800358-27.2019.4.05.8103 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Roberto Machado

(Julgado em 13 de novembro de 2019, por unanimidade)
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ADMINISTRATIVO
MULTA AMBIENTAL. CORTE DE ÁRVORES EM ÁREA DE PRE-
SERVAÇÃO PERMANENTE - APP. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA 
ILÍCITA. ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. CABIMENTO

EMENTA: ADMINISTRATIVO. MULTA AMBIENTAL. CORTE DE 
ÁRVORES EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP. 
INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. ANULAÇÃO DO AUTO DE 
INFRAÇÃO. CABIMENTO.

- Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pre-
sente ação de procedimento comum para anular o Auto de Infração 
695222 - série D, através do qual o IBAMA havia aplicado multa 
administrativa em razão de ilícito ambiental, cancelando, via de 
consequência, a referida multa, bem como o protesto da CDA e a 
inscrição do nome do Autor/Recorrido no CADIN.

- Recurso em que o IBAMA sustenta, em síntese, que: a) restou 
comprovado ter o Recorrido cometido infração administrativa pas-
sível de multa, tendo em vista que confessou ter derrubado as vinte 
ingazeiras existentes em sua propriedade, sem autorização prévia; b) 
mesmo que o vendaval tenha danificado as árvores, como alegaram 
o Recorrido e as suas testemunhas, é evidente que não poderia tê-
-las cortado sem autorização da autoridade competente; c) através 
das fotos juntadas aos autos, é possível perceber que o Recorrido 
cortou todas as árvores localizadas às margens do caminho que 
liga a residência/área de lazer do Recorrido ao Rio São Francisco, 
na mesma altura, de forma regular e uniforme; d) o fato de as árvo-
res não possuírem proveito econômico não altera a ilegalidade da 
conduta do Recorrido; e) o arbitramento de honorários advocatícios 
em dois mil reais mostra-se desarrazoado, diante da ausência de 
complexidade da matéria discutida nos autos, mostrando-se devida 
a sua redução.

- Hipótese em que o Recorrido foi autuado pelo IBAMA por ter cor-
tado árvores (vinte ingazeiras) em área considerada de preservação 



13

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

permanente (margem do Rio São Francisco), sem permissão da 
autoridade ambiental competente, infração prevista no art. 44 do 
Decreto 6.514/2008, que deu ensejo à lavratura do Auto de Infração 
695222 D, com aplicação de multa administrativa no valor de R$ 
10.000,00 (dez mil reais).

- Há de se destacar que, no caso dos autos, conforme consignado 
na sentença vergastada, o Recorrido logrou demonstrar que não 
praticou a infração prevista no art. 44 do Decreto 6.514/2008, pois 
não cortou, deliberadamente, as vinte ingazeiras localizadas em sua 
propriedade, consignando que “as provas produzidas demonstram 
que as árvores em questão sucumbiram em virtude de forte ven-
daval ocorrido na região, causando, inclusive, prejuízo econômico 
ao próprio autor, em razão da parcial destruição da edificação que 
abrigava suas bombas”.

- Digno de registro, ainda, que, conforme assinalado no Parecer 
da Procuradoria Regional da República da 5ª Região, a decisão de 
arquivamento do Inquérito Policial 0106/2012 (voltado à apuração 
de crime ambiental) por parte do órgão ministerial local, apesar da 
independência relativa entre as instâncias administrativa e penal, 
apenas veio a reforçar a linha de entendimento adotada na sentença.

- Assim, constatado que o corte das referidas árvores deu-se em 
razão de já terem sido parcialmente derrubadas pela força da natu-
reza (vendaval), não há como se acolher a pretensão da Autarquia 
Ambiental de reforma da sentença, para se reconhecer a validade 
do auto de infração, com a manutenção da multa aplicada e das 
medidas decorrentes do seu não pagamento.

- Quanto aos honorários advocatícios, não se verifica qualquer 
desproporcionalidade, porquanto fixados em estrita observância às 
disposições do art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC/1973, vigente à época de 
prolação da sentença.



14

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

- Apelação desprovida. Sem honorários recursais.

Processo nº 0800005-90.2015.4.05.8308 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Paulo Machado Cordeiro

(Julgado em 21 de outubro de 2019, por unanimidade)
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ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL
AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RESIS-
TÊNCIA AO PAGAMENTO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. 
PROVIMENTO DO APELO

EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONI-
TÓRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RESISTÊNCIA AO 
PAGAMENTO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. PROVI-
MENTO DO APELO.

- Trata-se de apelação de sentença que julgou procedente ação 
monitória movida contra a Fazenda Pública, em que se cobra o 
pagamento referente de nota fiscal de mercadorias entregues ao 
Hospital Universitário da Paraíba, determinando a aplicação de corre-
ção monetária na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal e 
condenando a parte ré ao pagamento de honorários sucumbenciais, 
arbitrados em R$ 1.000,00.

- A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA reconhece o recebimen-
to da mercadoria, mas que não foi localizado no setor responsável 
pedido de pagamento da nota fiscal, havendo, inclusive, empenho 
com saldo de R$ 3.580,00 para o propósito. Conclui que carece a 
parte autora de interesse de agir e requer a extinção do feito sem 
resolução do mérito, uma vez que sustenta não ter havido resistência 
à pretensão autoral. Acrescenta que devem ser aplicados a título de 
correção monetária e juros moratórios os índices da caderneta de 
poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. 

- A parte ré oferta documentos que demonstram várias notas fiscais 
pagas à demandante, bem como empenho no valor de 3.580,00, 
para o pagamento da nota fiscal ora cobrado, e alega não haver 
resistido à pretensão de receber do fornecedor, que restou inerte 
em requerer o pagamento (ID 4058200.729723).
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- Doutra banda, a parte autora apenas alega haver buscado solu-
ção junto ao Hospital Universitário, mas não faz qualquer prova de 
seu intento, seja por meio de requerimento administrativo ou, ao 
menos, de qualquer tipo de comunicação, carta ou e-mail dirigido à 
administração.

- Sabe-se que a Administração Pública é setorizada e que o setor 
de recebimento é diverso daquele responsável pelo pagamento, 
razão pela qual se mostra razoável que o interessado, munido do 
documento que atesta o recebimento da mercadoria e da nota fiscal, 
requeira o seu pagamento.

- Inexistindo qualquer demonstração de resistência administrativa 
ao pagamento que se pretende nesta ação, carece a parte autora 
de legítimo interesse processual. 

- Provimento da apelação.

Processo n° 0801392-76.2015.4.05.8200 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Leonardo Carvalho

(Julgado em 29 de outubro de 2019, por maioria, em julgamento por 
Turma ampliada)



J U R I S P R U D Ê N C I A

D E

D I R E I T O

A M B I E N T A L



18

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

AMBIENTAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIEN-
TAL SERRA DA MERUOCA. LOCALIZAÇÃO REAL DO IMÓVEL. 
DÚVIDA RELEVANTE. EXISTÊNCIA DE CONSTRUÇÕES RE-
CENTES. ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA. AU-
SÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. PERIGO DE DANO 
DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO. IN DUBIO PRO 
NATURA. SUSPENSÃO DE OBRAS OU ATIVIDADES. TUTELA DE 
URGÊNCIA. REQUISITOS ATENDIDOS. RECURSO IMPROVIDO. 
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÁREA DE PROTEÇÃO 
AMBIENTAL SERRA DA MERUOCA. LOCALIZAÇÃO REAL DO 
IMÓVEL. DÚVIDA RELEVANTE. EXISTÊNCIA DE CONSTRUÇÕES 
RECENTES. ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA. AU-
SÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. PERIGO DE DANO 
DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO. IN DUBIO PRO 
NATURA. SUSPENSÃO DE OBRAS OU ATIVIDADES. TUTELA DE 
URGÊNCIA. REQUISITOS ATENDIDOS. RECURSO IMPROVIDO. 
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

- Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto 
contra decisão que deferiu pedido de liminar em sede de ação civil 
pública ajuizada pelo Ministério Público Federal para determinar a 
suspensão de qualquer obra ou atividade no imóvel Sítio Contestado 
(matrícula 3.355), distrito de Palestina, no Município de Meruoca-CE, 
até que seja resolvido o mérito da lide, ressalvadas as intervenções 
devidamente licenciadas pelo órgão competente e autorizadas pelo 
ICMBio.

- No caso dos autos, encontram-se presentes os requisitos para o 
deferimento do pedido de antecipação da tutela de urgência, tendo 
em vista que existe dúvida relevante acerca do real posicionamento 
do imóvel denominado “Sítio Contestado”.

- A prova documental demonstra que o Chefe da Floresta Nacional 
de Sobral, responsável pela APA da Serra da Meruoca, chegou a 



19

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

realizar levantamento técnico concluindo que a propriedade dos 
agravantes estaria inserida na Área de Preservação Permanente 
da Serra da Meruoca, Unidade de Conservação administrada pelo 
ICMBio e, portanto, fora da área urbana delimitada pela Lei Municipal 
nº 739/2009.

- Como as áreas de proteção ambiental (APA) previstas pela Lei 
9.985/2000 como parte do Sistema Nacional de Unidades de Con-
servação (SNUC) correspondem a territórios dotados de atributos 
bióticos, abióticos, estéticos ou culturais importantes para a garantia 
da qualidade de vida e para o bem-estar social, todo empreendi-
mento realizado sem licenciamento ambiental nessas áreas deve 
ser imediatamente interrompido, como aparentemente é o caso de 
construções realizadas recentemente no Sítio Contestado, sob pena 
de causar graves danos ambientais, notadamente quando constatado 
o descumprimento do Termo de Embargo anteriormente lavrado.

- Nesses casos em que fica evidenciada a probabilidade de a ativida-
de potencialmente poluidora gerar danos ambientais de considerável 
magnitude, torna-se imperiosa, com base no princípio da prevenção, 
a adoção de medidas protetivas imediatas a fim de afastar, reduzir 
ou ao menos impedir o incremento do risco ao meio ambiente.

- O egrégio Superior Tribunal de Justiça vem paulatinamente adotan-
do o princípio in dubio pro natura para determinar a inversão do ônus 
da prova em matéria ambiental, chegando inclusive recentemente 
a editar, nesse sentido, a Súmula nº 618: “A inversão do ônus da 
prova aplica-se às ações de degradação ambiental”.

- Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado.

Processo n° 0801400-73.2019.4.05.0000 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira

(Julgado em 28 de outubro de 2019, por unanimidade)
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AMBIENTAL
MULTA. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO 
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO

EMENTA: AMBIENTAL. MULTA. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE 
DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. DESPRO-
VIMENTO.

- Convém destacar aspectos relativos à diferenciação sobre a com-
petência para fiscalizar e licenciar em matéria ambiental. Fiscalizar 
é a competência para fiscalizar comum aos entes federativos e ao 
IBAMA, que pode exercer o poder de polícia ambiental fiscalizadora 
frente a qualquer ato lesivo ao meio ambiente, ainda que envolva 
licenciamento estadual. O art. 2º, II, da Lei 7.735/89 atribui ao IBAMA 
exercer seu poder de polícia nos casos que envolvam proteção ao 
meio ambiente, podendo adotar as medidas legais cabíveis para 
coibir eventuais danos, conforme disposto no art. 72 da Lei 9.605/98. 
Sendo assim, não há nulidade.

- A Lei Federal nº 9.605/98 dispõe sobre as sanções penais e ad-
ministrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 
ambiente e impõe aos órgãos integrantes do Sistema Nacional do 
Meio Ambiente, executores da Política Nacional do Meio Ambiente, a 
atribuição para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo 
administrativo em matéria ambiental. 

- “No caso, o dano ambiental restou perfeitamente delimitado e com-
provado pela fiscalização, porquanto o vultoso empreendimento foi 
construído pelo autor em área de preservação permanente.

- Oportuno deixar registrado que, mesmo que fosse aceita a tese 
de inexistência de vegetação nativa, haveria responsabilidade so-
lidária do autor pelo dano ambiental à APP, porque adquiriu área 
já degradada e continuou a praticar agressão ao meio ambiente, 
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descaracterizando-o ainda mais com a exploração imobiliária em 
área grandiosa.

- Com efeito, na espécie, para análise da gravidade do fato, deve-se 
levar em consideração que o bem tratado em questão é uma casa 
de veraneio, situado à margem esquerda do Rio Jaguaribe, conten-
do um empreendimento de grande monta, como se vislumbra das 
fotos acostadas aos autos infracionais e Laudo Técnico (fls. 25/30 
e 154/158). Os registros gráficos indicam a construção de chalés, 
sauna, deck, piscina, fossa séptica, uma muralha, apartamentos, 
uma gruta, encanamento para dentro do rio, escadaria, píer, garagem 
com rampa para barco, caixa d’água e casas.

A edificação em área de preservação permanente constitui-se em 
infração ambiental (arts. 64 e 70 da Lei 9.605/98) e os correspon-
dentes Autos de Infração nº 343197/D e nº 342193/D descrevem em 
seu bojo o correto enquadramento típico da conduta e a correlata 
sanção, expondo, assim os motivos fáticos e jurídicos da infração 
administrativa (art. 64 c/c art. 70 da Lei nº 9.605/98; artigos 51 e 
2º, incisos II e VIII, do Decreto nº 3.179/99 e arts. 2º e 10 da Lei nº 
4.771/05).

- Desta feita, não há que falar em declaração de nulidade dos autos 
de infração, com desconstituição da multa, bem assim em exclusão 
do nome do autor do CADIN. Ademais, tendo sido a dívida regular-
mente constituída, não há como impedir sua inscrição em dívida 
ativa e a respectiva cobrança judicial.”

- Na aplicação das multas, o IBAMA funciona dentro de seu poder 
de polícia, tratando-se de mecanismo de frenagem de que dispõe 
a administração para conter os abusos do direito individual em 
benefício da coletividade. Na hipótese, não se observa qualquer 
excesso na aplicação da multa pelo IBAMA, que somente aplicou 
a legislação vigente, levando em considerações as características 
do caso em apreço.
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- Desprovimento da Apelação.

Apelação Cível nº 576.522-CE

(Processo nº 2008.81.00.014134-9)

Relator: Desembargador Federal Alexandre Luna Freire

(Julgado em 24 de outubro de 2019, por unanimidade)
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AMBIENTAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRODU-
ÇÃO SALINA. DANO AMBIENTAL. PERICULUM IN MORA NÃO 
CARACTERIZADO. TUTELA INDEFERIDA. NÃO PROVIMENTO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
PRODUÇÃO SALINA. DANO AMBIENTAL. PERICULUM IN MORA 
NÃO CARACTERIZADO. TUTELA INDEFERIDA. NÃO PROVIMEN-
TO. 

- Agravo de instrumento aviado pelo MPF em face de decisão do 
Juízo Federal da 11ª Vara do Rio Grande do Norte que, nos autos da 
Ação Civil Pública nº 0800035-92. 2019.4.05.8403, indeferiu o pedido 
de tutela de urgência, com vistas a compelir a agravada a apresen-
tar, no prazo de 30 (trinta) dias, plano para evitar o vazamento nas 
pilhas de sal, contemplando projeto que estipule nova localização 
para a futura produção salina, buscando afastar o aumento da pilha 
e, consequentemente, o risco de vazamento.

- A ação de origem busca responsabilizar a empresa autora e, sub-
sidiariamente, a autarquia ambiental estadual (IDEMA). Quanto à 
empresa, visa o MPF regularizar a ocupação irregular de áreas de 
preservação permanente, no ecossistema manguezal, bem como 
realizar a compensação ambiental diante da poluição causada por 
anos de exploração de atividade econômica em desacordo com a 
lei; no que concerne ao órgão estadual, por ter concedido licenças 
ambientais em empreendimentos localizados em área de praia.

- Cumpre registrar que, nos termos do art. 300 do CPC/2015, para 
fins da concessão de tutela provisória de urgência, faz-se mister a 
presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e 
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

- Sabe-se que o direito ambiental é regido pelo princípio da precau-
ção, mas, no caso concreto, há de se levar em consideração que a 
atividade econômica em foco é exercida há várias décadas.
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- Analisando os autos, verifica-se que o MPF juntou aos autos o rela-
tório conjunto de avaliação técnica ambiental dos empreendimentos 
salineiros no Estado do Rio Grande do Norte, no qual consta, às fls. 
151/157 (id nº 4058403.4703198), a avaliação da Salina Salmar. 
Justifica o Parquet, com base no referido relatório, que a situação 
demonstrada através das fotografias datadas de 2012 se mantém até 
os dias atuais. Contudo, conforme consta no documento, a vistoria 
na Salmar foi realizada no dia 10.12.2014, enfraquecendo a tese 
aventada pelo agravante.

- Ainda que o MPF tenha atuado, extrajudicialmente, para solucionar 
o problema, isso não aponta, por si só, para a existência do pericu-
lum in mora, quando o agravante “não demonstra que a empresa 
demandada tem, de fato, ocasionado vazamento de sal na região ou 
que vem gerando concreto dano ambiental ao ecossistema local”, 
limitando-se o Parquet a defender a irregularidade do empreendi-
mento e a existência de risco de danos causados pelas pilhas.

- Ressalte-se que o entendimento aqui esposado não se fundamenta 
no fato de inexistir comprovação acerca da localização do empreen-
dimento em APP ou não, vez que as demais áreas também merecem 
proteção. O fundamento é, essencialmente, a não demonstração do 
periculum in mora. Assim, imperiosa é a cognição exauriente, com o 
cotejo, inclusive, do laudo técnico apresentado pelo particular.

- Agravo de instrumento não provido.

Processo n° 0803828-28.2019.4.05.0000 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Élio Siqueira Filho

(Julgado em 21 de outubro de 2019, por unanimidade)
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AMBIENTAL
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA 
DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MANGUEZAL. PARQUE 
ECOLÓGICO DO RIO COCÓ. INDEFERIMENTO DE PROVA PERI-
CIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. NULIDADE 
DA SENTENÇA. AGRAVO RETIDO PROVIDO

EMENTA: AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO 
IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. 
MANGUEZAL. PARQUE ECOLÓGICO DO RIO COCÓ. INDEFE-
RIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. 
OCORRÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. AGRAVO RETIDO 
PROVIDO.

- Apelações contra sentença que julgou procedente o pedido autoral, 
veiculado em ação civil pública, proposta pelo Ministério Público Fe-
deral. O magistrado de primeiro grau considerou que “Na espécie, 
é fato incontroverso nos autos a construção do referido imóvel em 
Área de Preservação Permanente (APP), uma vez que alegado e 
devidamente comprovado pelo autor. Ademais, repousa à fl. 14 o 
Auto de Infração nº 478972-D lavrado por agente do IBAMA com 
base no Laudo Técnico nº 001/06 NLA/COLIQ/GEREX/IBAMA/CE, 
que goza da presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, 
que o imóvel em questão fora edificado em Área de Preservação 
Permanente”. Ao final, condenou a ré a “cumprir a obrigação de fazer 
consistente na demolição da edificação objeto da lide construída 
sobre Área de Preservação Permanente, com posterior remoção 
dos materiais resultantes da demolição assim como o replantio da 
vegetação natural, e na abstenção de novas intervenções na refe-
rida área. A obrigação de fazer a que é condenada a ré deverá ser 
cumprida voluntariamente no prazo de 90 (noventa) dias a contar 
do trânsito em julgado da sentença, findo o qual este Juízo Federal 
poderá aplicar as sanções processuais previstas no art. 561, §§ 4º 
e 5º, do CPC. Sendo verificado que a ré é pessoa de baixa renda 
e utiliza o imóvel a ser demolido como sua moradia, determino ao 
Município de Fortaleza que proceda à inclusão de seu nome em um 
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de seus programas de habitação popular, destinando-lhe um imóvel 
para servi-lhe de residência”.

- No centro da lide, tem-se uma área de manguezal invadida, loca-
lizada na Rua Pedro Antônio Cavalcante, nas imediações do Clube 
BNB (sede praia), no bairro Caça e Pesca, Fortaleza/CE, nos limi-
tes do Parque Ecológico do rio Cocó, especificamente no trecho 
da desembocadura do rio. Consoante o laudo técnico lavrado pelo 
IBAMA (fls. 19/25): “A área vistoriada representa parte do perímetro 
do manguezal do Parque Ecológico do rio Cocó. Constitui-se de 
um ecossistema tipicamente estuarino (formado pelo encontro do 
rio com o mar). (...) “As construções margeiam a franja do mangue 
(limite entre a água e a vegetação) e ocupam grande parte de uma 
área semelhante a um meandro (curva do rio), que se forma antes 
da desembocadura, possuem aproximadamente, 40m² de área, cada 
uma. A primeira delas localiza-se a 250 metros da desembocadura 
do rio e é seguida, em intervalos de pequenos espaços, pelas outras 
construções, ao longo do ‘meandro’ (Anexo - Figura 01). A observa-
ção local leva a crer que tais moradores parecem não constituir co-
munidades tradicionais. As construções provocaram desmatamento 
da vegetação e aterramento do manguezal. Ocorrem dois tipos de 
construções: as palafitas, edificadas em madeira sobre colunas e 
destinadas a evitar o alagamento durante as marés altas, e as casas 
de alvenaria, edificadas em tijolos e à base de aterro sobre o solo do 
mangue, de maneira a formar um alicerce alto (Anexo - Figura 02). 
A maioria dessas construções possui áreas trapiches que adentram 
o espelho d’água e servem de espaço para colocação de mesas e 
cadeiras necessárias ao funcionamento dos bares (Anexo - Figura 
03). Outras construções possuem cercas que limitam porção do 
manguezal (Anexo - Figura 04)”.

- A inicial acusa a primeira ré de construir em local não edificável, 
correspondente à área de preservação permanente, e, o segundo 
demandado, por não ter adotado quaisquer providências para impedir 
a concretização da ocupação ilegal. Enfim, persegue a tutela jurisdi-
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cional apta a garantir a restauração de meio ambiente degradado em 
virtude das construções irregulares, promovidas em área de preser-
vação permanente (manguezal), de domínio da União, com foco na 
retirada dos invasores, na consequente demolição das residências 
irregulares e na inclusão dos moradores hipossuficientes em progra-
mas de habitação executados pelo município. O IBAMA refere-se a 
danos ecológicos causados em decorrência da ocupação irregular 
de área de preservação permanente. O Município do Fortaleza, por 
sua vez, insiste estar diante de responsabilidade comum dos entes 
federativos, daí porque a União e o Estado do Ceará igualmente 
devem ser condenados na obrigação de fazer, consistente na reali-
zação dos atos executórios, no sentido de proceder à desocupação 
da área, evitando novas invasões e danos ambientais, e implantar 
programas habitacionais construindo moradias, como o intuito de 
viabilizar a transferência das famílias. 

- Compulsando os autos, entretanto, constata-se que não se tem 
conhecimento de quando as construções dos imóveis começaram, 
do local exato em que cada um se encontra, se contam com ener-
gia elétrica e água encanada, o formato que se apresentam, se há 
outra alternativa à demolição, a exemplo da regularização, se o solo 
possui capacidade de abrigar, outra vez, a vegetação anterior. Com 
efeito, verifica-se que não há nos fólios subsídios suficientes para se 
decidir, com segurança, a lide, mormente por envolver uma questão 
extremamente delicada, qual seja, a demolição de “uma casa de mo-
rada”, consoante informação constante do auto de infração de fl. 122.

Nessa senda, revela-se indispensável a realização de perícia judicial, 
por profissional imparcial e equidistante dos interesses das partes, a 
fim de fornecer o exato panorama do local onde os 13 (treze) imóveis 
estão erguidos. 

- Dessa sorte, a solução é anular a r. sentença, para que uma perícia 
seja feita, formulando as partes os quesitos devidos.
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- Agravo retido provido. Apelações não conhecidas.

Apelação Cível nº 584.716-CE

(Processo nº 0004443-79.2011.4.05.8100)

Relator: Desembargador Federal Luiz Bispo da Silva Neto 
(Convocado)

(Julgado em 24 de outubro de 2019, por unanimidade)
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CIVIL E ADMINISTRATIVO
BENEFICIÁRIO INSERIDO COMO SÓCIO ADMINISTRADOR DE 
EMPRESA. FRAUDE COMPROVADA. SEGURO-DESEMPREGO. 
LIBERAÇÃO DO BENEFÍCIO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGU-
RAÇÃO

EMENTA: CIVIL. ADMINISTRATIVO. BENEFICIÁRIO INSERIDO 
COMO SÓCIO ADMINISTRADOR DE EMPRESA. FRAUDE COM-
PROVADA. SEGURO-DESEMPREGO. LIBERAÇÃO DO BENEFÍ-
CIO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.

- Apela o autor de sentença que determinou que a União lhe pague 
as parcelas de seguro desemprego a que faz jus, desde que não 
haja outro impedimento diverso do que consta nos autos, e que a 
JUCERN exclua o seu nome do quadro societário de empresa no 
qual teria sido incluído de forma comprovadamente fraudulenta, não 
acolhendo, entretanto, o pedido de indenização por danos morais.

- Inexistindo o alegado nexo de causalidade entre os danos sofridos 
pelo autor e os atos praticados pela JUCERN, que, ao final, tam-
bém foi vítima do estelionato, não cabe a esta responder por danos 
morais decorrentes de atos de terceiros que, de forma fraudulenta, 
fizeram uso da assinatura do ora apelante para abrir uma empresa 
em seu nome.

- Apelação improvida.

Processo n° 0801446-92.2013.4.05.8400 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima

(Julgado em 19 de outubro de 2019, por unanimidade)



31

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

CIVIL
CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. REVISÃO. CAPI-
TALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. DIFICULDADES FINAN-
CEIRAS. RENEGOCIAÇÃO DO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES 
VENCIDAS. IMPOSIÇÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. APE-
LAÇÃO IMPROVIDA

EMENTA: CIVIL. CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. 
REVISÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. DIFICUL-
DADES FINANCEIRAS. RENEGOCIAÇÃO DO PAGAMENTO DAS 
PRESTAÇÕES VENCIDAS. IMPOSIÇÃO UNILATERAL. IMPOSSIBI-
LIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. 
APELAÇÃO IMPROVIDA.

- Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o 
pedido de revisão de contrato de renegociação de dívida firmado com 
Caixa Econômica Federal, com a aplicação de juros simples e exclu-
são de valores devidos a título do Contrato nº 05.1887.7340000711-
58.

- O Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu ser “permitida a ca-
pitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos 
com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir 
de 31/3/2000 (MP nº 1.963-17/2000, reeditada como MP nº 2.170-
36/2001), desde que expressamente pactuada.”, sendo o que se 
observa na hipótese apresentada. (Súmula 539, Segunda Seção, 
julg. 10/06/2015, DJe 15/06/2015).

- Não se mostra verossímil a alegação da empresa autora de que 
desconhece qualquer débito decorrente do reportado contrato, visto 
que o mesmo foi reconhecido por seus representantes legais ao 
subscreverem o instrumento de renegociação da dívida, consoante 
expressamente estabelecido na cláusula primeira, segundo a qual 
“Constitui objeto deste contrato a Consolidação, a Renegociação e a 
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Confissão de Dívida, pela qual o DEVEDOR(A) e o(s) AVALISTA(S) 
ou FIADOR(ES), nesta data, confessam-se devedores em favor 
da CAIXA, da quantia de R$ 109.105,46 (CENTO E NOVE MIL, 
CENTO E CINCO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) 
apurada nos termos do(s) contrato(s) 05.1887.003.0000197-56, 
05.1887.734.0000711-58.”

- A  alegação de onerosidade excessiva decorrente de dificuldades 
financeiras não tem o condão de, por si só, propiciar ao mutuário 
a revisão unilateral das cláusulas contratuais, não sendo suficiente 
para que o Judiciário substitua as partes e modifique a relação obri-
gacional por elas estabelecida, sob pena de violação ao Princípio 
do Pacta Sunt Servanda, diante do que não se sustenta a pretensão 
da parte autora de renegociação da dívida dentro de suas condi-
ções econômicas atuais (PROCESSO: 08033796820154058000, 
AC/AL, DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE MENDONÇA 
CANUTO, 4ª Turma, JULGAMENTO: 28/04/2017; PROCESSO: 
08001805020164058405, AC/RN, DESEMBARGADOR FEDE-
RAL ROGÉRIO FIALHO MOREIRA, 3ª Turma, JULGAMENTO: 
31/05/2017; PROCESSO: 08051456620164050000, AG/SE, DE-
SEMBARGADOR FEDERAL MANUEL MAIA (CONVOCADO), 1º 
Turma, JULGAMENTO: 30/09/2016).

- 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° 0815857-31.2017.4.05.8100 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira

(Julgado em 16 de outubro de 2019, por unanimidade)
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CIVIL
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE MÚTUO HABITA-
CIONAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. LEI Nº 9.514/97. NOTIFI-
CAÇÃO PESSOAL. TENTATIVAS FRUSTRADAS. NOTIFICAÇÃO 
POR HORA CERTA. PUBLICAÇÃO DE EDITAIS. IRREGULARI-
DADES NÃO VERIFICADAS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA 
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. IMPROVIDO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. CONTRATO DE 
MÚTUO HABITACIONAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. LEI Nº 
9.514/97. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. TENTATIVAS FRUSTRADAS. 
NOTIFICAÇÃO POR HORA CERTA. PUBLICAÇÃO DE EDITAIS. 
IRREGULARIDADES NÃO VERIFICADAS. TUTELA DE URGÊNCIA. 
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. IMPROVIDO.

- Agravo de instrumento interposto por particulares, com pedido de 
efeito suspensivo, em face de decisão que, nos autos do Processo 
nº 0804246-83.2019.4.05.8400, indeferiu a tutela de urgência na qual 
pleiteavam a suspensão dos atos jurídicos promovidos pela Caixa 
Econômica Federal de modo a sobrestar os efeitos da execução 
extrajudicial e da averbação no registro de imóvel, para evitar a 
submissão do mesmo ao leilão extrajudicial.

- O cerne da questão consiste em perquirir se estão presentes os 
requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada, com o 
objetivo de sobrestar o procedimento de execução extrajudicial de 
imóvel promovido pela Caixa Econômica Federal em face das ora 
agravantes.

- Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a concessão da tutela provi-
sória de urgência depende da configuração simultânea dos seguintes 
requisitos: i) a probabilidade do direito invocado; ii) o perigo de dano 
ou o risco ao resultado útil do processo; e iii) a reversibilidade dos 
efeitos da decisão. Logo, a ausência de um deles é suficiente para 
obstar a concessão da liminar pleiteada.
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- No caso dos autos, ausente a probabilidade do direito. Ora, com-
pulsando os autos, observa-se que as agravantes firmaram junto à 
Caixa Econômica Federal contrato de compra e venda de terreno 
e mútuo para construção de unidade habitacional com alienação 
fiduciária em garantia e outras obrigações.

- Com efeito, conforme disposto na Cláusula nº 16 do referido instru-
mento, o inadimplemento das obrigações por parte das contratantes 
enseja a consolidação da propriedade em favor da Instituição Finan-
ceira, conforme procedimento previsto na Lei nº 9.514/97.

- Na hipótese, o procedimento adotado seguiu todos os ditames 
legais, vez que: i)  o Cartório do 1º Ofício de Notas de Parnamirim/
RN procedeu a duas tentativas de notificação pessoal da primeira 
devedora, não obtendo êxito, razão pela qual a citou por hora certa 
por intermédio do porteiro; ii) quanto à segunda devedora, foi cer-
tificado que a mesma encontrava-se em local ignorado, incerto ou 
inacessível, vez que as três tentativas de notificação resultaram 
infrutíferas e foi informado pelo porteiro que a mesma se encontrava 
morando fora do país; iii) foram publicado editais, na forma do § 4º 
do art. 26 da Lei nº 9.514/97 para notificação da segunda devedora.

- Desse modo, diferentemente do que alegaram as agravantes, 
ambas as devedoras foram notificadas de acordo com o fixado na 
supracitada legislação (art. 26 e parágrafos), razão pela qual não se 
vislumbram as irregularidades alegadas pelas recorrentes de modo 
a macular o procedimento de execução extrajudicial adotado pela 
agravada e invalidar consolidação da propriedade promovida.

- Diante do exposto, não se verifica a probabilidade do direito, res-
tando prejudicada a análise do perigo da demora e da reversibilidade 
da decisão.

- Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado.
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Processo nº 0806399-69.2019.4.05.0000 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Fernando Braga

(Julgado em 22 de outubro de 2019, por unanimidade)
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CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJU-
DICIAL. CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO GENÉRICO. NÃO 
APRESENTAÇÃO DOS ÍNDICES APLICADOS APÓS INTIMAÇÃO 
PARA FAZÊ-LO. PRAZO DILATÓRIO. EXTINÇÃO DO FEITO COM 
RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTS. 487, I, DO CPC. INICIAL INEP-
TA. ART. 485, I, CPC. PARCIAL IMPROVIMENTO

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBAR-
GOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO 
DE CRÉDITO BANCÁRIO GENÉRICO. NÃO APRESENTAÇÃO 
DOS ÍNDICES APLICADOS APÓS INTIMAÇÃO PARA FAZÊ-LO. 
PRAZO DILATÓRIO. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO 
DE MÉRITO. ARTS. 487, I, DO CPC. INICIAL INEPTA. ART. 485, I, 
CPC. PARCIAL IMPROVIMENTO.

- Trata-se de apelação interposta por CAIXA ECONÔMICA FEDE-
RAL - CEF contra sentença proferida pelo Juízo Federal da 16ª 
Vara da Seção Judiciária de Pernambuco [julgando improcedentes 
os embargos monitórios], alegando em suas razões recursais: a) a 
CEF não foi intimada quando do ajuizamento da ação para juntar o 
contrato ou prestar esclarecimentos, na forma do art. 319 do CPC; 
b) nos embargos monitórios apresentados pelos requeridos, não 
foi alegado nada a respeito da juntada de contrato divergente; c) 
o art. 321 do CPC determina que, caso a inicial não preencha os 
requisitos necessários, o juiz determinará a emenda, no prazo de 
15 dias; d) ofensa à norma do art. 10 do CPC; e) desconsideração 
do princípio da cooperação e da primazia da resolução do mérito do 
processo. Requer a modificação da sentença para que seja dado o 
prosseguimento ao feito, intimando-se a CEF para juntar o contrato 
em questão. Caso assim não se entenda, que a extinção ocorra 
com base no art. 485, I, do CPC, a fim de que o banco credor possa 
reaver o crédito sub examine. 

- JOSÉ AURELIANO FILHO, SÔNIA RODRIGUES DE LIMA ALVES 
E SÔNIA RODRIGUES DE LIMA-ME ajuizaram os presentes em-
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bargos á execução face à Ação Monitória que lhes move a CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, objetivando: a) a procedência dos 
embargos a fim de declarar a iliquidez do título objeto da execução, 
por claro excesso de cobrança, considerando que os cálculos vão de 
encontro às súmulas do STJ, havendo, ainda, um crédito em favor do 
embargante, devendo, assim, haver a devolução da quantia cobrada 
a maior; b) a condenação do embargado em custas e honorários, 
no valor de 20 % (vinte por cento) sobre o valor da condenação, 
nos termos do art. 85, § 1º, do CPC (ID nº 4058302.7486233, de 
05/11/2018)

- O magistrado a quo encaminhou o feito à Contadoria do Foro, que 
informou ser o contrato apresentado pela CAIXA genérico, sem es-
pecificação de valores e índices, não havendo, portanto, parâmetros 
para avaliação. Com base na informação prestada pela contadoria, 
foi intimada a CEF para que prestasse as devidas informações a 
respeito do contrato GIROCAIXA FÁCIL, no prazo de 5 (cinco) dias, 
sob pena de arcar com o ônus processual de sua omissão. A CAIXA 
quedou-se inerte, sendo o feito extinto na forma do art. 487, I, do 
CPC. 

- Deveras, consoante previsão do CPC:   Art. 321.  O juiz, ao verificar 
que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar 
o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 
(quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o 
que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor 
não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Entretan-
to, embora o prazo dado pelo magistrado seja realmente dilatório, 
admitindo convalidação, tal fato não implica que a parte possa cum-
prir a destempo e sem justificativas as determinações judiciais sem 
incidir em sanções. No caso em exame, houve a devida intimação e 
advertência, e a CAIXA sequer peticionou explicando o motivo pelo 
qual não poderia cumprir com o teor do despacho. Assim, ante a 
inércia e falta de justificativa, descabe se falar em desconsideração 
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do princípio da cooperação ou da primazia da resolução do mérito 
do processo. Já decidiu esta Primeira Turma: (PROCESSO Nº: 
0804261-19.2018.4.05.8002 - APELAÇÃO CÍVEL APELANTE: JO-
SEFA FERREIRA VIEIRA e outros ADVOGADO: Ivan Luiz Da Silva 
APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF e outro ADVO-
GADO: Allan Belarmino Soares RELATOR(A): Desembargador(a) 
Federal Francisco Roberto Machado - 1ª Turma JUIZ PROLATOR DA 
SENTENÇA (1° GRAU): Juiz(a) Federal Rosmar Antonni Rodrigues 
Cavalcanti De Alencar).

- No tocante ao segundo pedido, possui razão a apelante. Visto a falta 
de documento indispensável à propositura da ação, resta indeferida 
a inicial da monitória, sendo o feito extinto sem resolução de mérito, 
na forma do art. 485, I, do CPC.

- Apelação parcialmente provida.

Processo n° 0808517-75.2018.4.05.8302 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Roberto Machado

(Julgado em 13 de novembro de 2019, por unanimidade)
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CIVIL
FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FNDE. UNIT. PROGRAMA 
GOVERNAMENTAL COM CARÁTER SOCIAL. FINALIDADE DE 
PROPORCIONAR CURSO SUPERIOR AOS ESTUDANTES DES-
PROVIDOS DE RECURSOS. BIOMEDICINA. ADITAMENTO DO 
CONTRATO DE FINANCIAMENTO. RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA

EMENTA: CIVIL. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FNDE. UNIT. 
PROGRAMA GOVERNAMENTAL COM CARÁTER SOCIAL. FINA-
LIDADE DE PROPORCIONAR CURSO SUPERIOR AOS ESTU-
DANTES DESPROVIDOS DE RECURSOS. BIOMEDICINA. ADI-
TAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. RENOVAÇÃO 
DE MATRÍCULA.

- Apelações interpostas pela Sociedade de Educação Tiradentes 
- LTDA (UNIT) e pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Edu-
cação - FNDE contra sentença que julgou parcialmente procedente 
a demanda, determinando que: a) o FNDE proceda à regularização 
no aditamento do contrato de financiamento estudantil da autora 
junto ao SISFIES, garantindo a cobertura integral da mensalidade 
contratada, além do acesso aos aditamentos futuros para o curso 
no qual a aluna encontra-se matriculada (Biomedicina), desde que 
preenchidos os requisitos para sua realização; b) a UNIT, por inter-
médio de sua CPSA, promova os aditamentos supramencionados; 
c) a UNIT proceda à exclusão do nome da autora dos serviços de 
proteção ao crédito em decorrência dos débitos relativos à matrícula 
e mensalidades do curso de Biomedicina e condenando a UNIT a 
restituir à demandante os valores efetivamente pagos relativos à 
matrícula e mensalidades cobradas no total de R$ 6.114,00 (seis 
mil, cento e quatorze reais) atualizados e com aplicação de juros 
de mora conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal, bem 
como os requeridos a pagar indenização a título de danos morais 
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) rateada em partes iguais, 
com correção monetária pelo Manual de Cálculos da Justiça Fede-
ral e juros de mora à base de 1% ao mês a partir da citação válida. 
Isenção de custas à parte autora e ao FNDE. Pagamento de metade 
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das custas pela UNIT. Condenação da parte autora ao pagamento 
de 10% de honorários advocatícios sobre o valor da causa, em 
condição suspensiva de exigibilidade conforme o art. 98, § 3º, do 
CPC. Condenação dos réus ao pagamento de 10% de honorários 
advocatícios sobre o valor da condenação à razão de metade para 
cada um, na forma do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 

- Apela o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, pugnan-
do pela reforma da sentença, sob a alegação de que a parte autora 
não conseguiu demonstrar a verossimilhança de suas alegações. 
Afirma que o FNDE não praticou qualquer irregularidade ou descum-
primento do que lhe competia fazer em razão do contrato celebrado 
com a parte adversa, pelo que a impossibilidade de aditamento de 
renovação do financiamento estudantil não decorreu de inconsistên-
cias no SISFIES. Por fim, sustenta ser indevida a condenação em 
danos morais pela inclusão do nome da autora no SPC, visto que 
tal conduta não pode ser atribuída ao FNDE. No caso de manuten-
ção da indenização, pugna pela redução do quantum arbitrado em 
observância ao princípio da eventualidade.

- Apela a Sociedade de Educação Tiradentes LTDA., pugnando pela 
reforma da sentença, requerendo a exclusão da sua condenação em 
danos morais, sob o fundamento de que a UNIT não operacionaliza 
o sistema que permite a utilização do FIES e seus consequentes 
aditamentos, de modo que não havia qualquer garantia acerca da 
continuidade do FIES da demandante para o curso contratado. Por-
tanto, diante da inadimplência, acabou sendo a autora negativada 
no cadastro do SPC. Sustenta, por fim, que a falha não ocorreu 
por culpa da apelante, não havendo razão para a manutenção da 
condenação a indenização por danos morais. No caso de manuten-
ção da indenização, pugna pela redução do quantum arbitrado em 
observância ao princípio da eventualidade.

- O programa de financiamento estudantil tem cunho eminentemente 
social, tendo por fim, entre outras finalidades, qualificar a mão de 
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obra nacional, fato que, em última análise, é um investimento ao 
desenvolvimento da nação. O Estado vem a arcar com os custos de 
prestação de serviços de ensino esperando que o financiado venha 
a se alocar no mercado de trabalho, após a devida qualificação, e 
possa iniciar a proceder ao pagamento dos valores transferidos às 
entidades de ensino. 

- Neste raciocínio, não se mostra razoável a suspensão imotivada do 
contrato de financiamento, porquanto, pelo menos em tese, inviabi-
lizaria os financiados de concluírem seus cursos e de ingressarem 
no mercado de trabalho, obtendo, assim, capacidade econômica 
para honrar os ajustes. 

- Em relação às alegações trazidas pelo FNDE para não realizar o 
aditamento do contrato da autora, verifica-se que estas não devem 
prosperar, visto que é dever do FNDE, Agente Operador do Fundo 
de Financiamento ao Estudante Superior, possibilitar a renovação 
do contrato, cabendo a este órgão a gestão do Programa de Fi-
nanciamento Estudantil, a respectiva regularização do contrato de 
financiamento e a correção de inconsistências junto ao SISFIES.

- Compulsando os autos, verifica-se que o contrato de financiamento 
estudantil da demandante foi celebrado no primeiro semestre de 
2015 para o Curso de Biomedicina da UNIT (id nº 4058500.1281553), 
tendo sido obtido financiamento integral da mensalidade por meio do 
FIES. Ocorre que no primeiro semestre de 2016 a autora solicitou 
no SISFIES a transferência interna de seu financiamento para o 
curso de Medicina, vindo tal requerimento a ser validado e aprova-
do pelos membros da  Comissão  Permanente  de  Supervisão  e  
Acompanhamento  (CPSA),  no  âmbito  da  Universidade  Ré, con-
soante  Termo  de  Aditamento  de  Transferência  Integral  assinado  
pela  Presidente  da  Comissão, acostado aos autos conforme id nº 
4058500.1238259.
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- Posteriormente, verificou-se que Universidade não disponibilizava 
vagas para ingresso no curso de Medicina por meio de transferência 
interna. Em razão disso, a própria CPSA, afirmando ter cometido um 
equívoco ao realizar o termo de transferência interna, requereu ao 
FNDE o cancelamento do aditamento de transferência por meio da 
solicitação de id nº 4058500.1403008, formulada em 08/04/2016.

- Devido ao problema supracitado, a estudante pleiteou o retorno do 
financiamento ao curso de Biomedicina, entretanto, não conseguiu 
formalizar o aditamento de renovação do seu contrato em virtude 
de erros ou óbices operacionais no Sistema do FIES (documentos 
de id nº 4058500.1238276 e 4058500.1238272). 

- Assim, tendo em vista a irregularidade na validação da transferên-
cia interna da aluna para o curso de Medicina e considerando que 
houve solicitação da estudante e da CPSA no sentido de manter 
os aditamentos em relação ao curso para o qual a contratação fora 
inicialmente realizada (Biomedicina), deve o financiamento estudantil 
retornar ao anteriormente contratado, pois um erro operacional no 
sistema do FIES não pode retirar do estudante em situação regular 
o seu direito constitucional à educação.

- Dessa forma, verifica-se que a renovação do financiamento pelo 
FNDE se faz razoável, pelo que deve ser mantida a sentença que 
determinou o aditamento do contrato. 

- Acerca da exclusão da indenização por danos morais, o entendi-
mento desta egrégia Segunda Turma se coaduna com o entendi-
mento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. O colendo STJ já 
assentou que: “A inscrição ou a manutenção indevida em cadastro 
de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui 
dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência 
do fato ilícito, cujos resultados são presumidos” (STJ, AgRg no Ag 
1.379.761/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 
TURMA, DJe de 2.5.2011).
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- Verifica-se, em face do conjunto probatório constante nos autos, 
que a impossibilidade do aditamento do contrato do FIES da autora 
e a inclusão do seu nome no SPC, no caso concreto, ensejam res-
ponsabilização por dano moral pela UNIT, mas não pelo FNDE, visto 
que a Instituição de Ensino além de realizar a inclusão indevida, não 
diligenciou quanto ao repasse de informações ao Agente Operador 
do FIES para que este regularizasse o financiamento estudantil e a 
matrícula da estudante no curso de Biomedicina. 

- Entende-se que a compensação que se mostra mais razoável, 
considerando a natureza jurídica dos danos morais como verba 
indenizatória que busca compensar o abalo moral sofrido, não deve 
superar R$ 2.000,00 (dois mil reais) na hipótese dos autos. 

- Apelação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Estudantil parcial-
mente provida, apenas para excluir a condenação em danos morais 
e apelação da Sociedade de Educação Tiradentes LTDA. (UNIT) 
parcialmente provida, apenas para reduzir o valor dos danos morais 
devidos pela UNIT para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Processo n° 0803414-12.2017.4.05.8500 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Leonardo Carvalho

(Julgado em 29 de outubro de 2019, por unanimidade)
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CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-DEPUTADO ESTADUAL 
E REDE DE SUPERMERCADOS. DESDOBRAMENTO DA OPE-
RAÇÃO “PECADO CAPITAL”. ABRANDAMENTO DE SANÇÕES 
APLICADAS PELO IPEM/RN A ESTABELECIMENTOS DE REDE 
DE SUPERMERCADOS EM TROCA DE FORNECIMENTO DE ALI-
MENTAÇÃO PARA CAMPANHA ELEITORAL DO EX-DEPUTADO 
ESTADUAL REALIZADA NO ANO DE 2008. ARTS. 9º, I, 10, X 
E 12, DA LEI Nº 8.429/92. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓR-
CIO PASSIVO NECESSÁRIO. APLICAÇÃO NA AÇÃO CIVIL DE 
ACORDO DE DELAÇÃO PREMIADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 
PRELIMINARES AFASTADAS. COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO 
ATO ÍMPROBO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E DO CORRÉU 
CORROBORADOS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO DOCUMEN-
TAL. ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU MÁRCIO MUNIZ DA SILVA. NÃO 
DEMONSTRAÇÃO DE SUA EFETIVA PARTICIPAÇÃO. DOSIME-
TRIA DAS PENAS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE 
OBSERVADAS. MANUTENÇÃO. PERDA DO CARGO PÚBLICO 
RESTRITA ÀQUELE OCUPADO NO MOMENTO DA PRÁTICA DO 
ATO ÍMPROBO. PRECEDENTES. APELAÇÕES IMPROVIDAS

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. EX-DEPUTADO ESTADUAL E REDE DE SU-
PERMERCADOS. DESDOBRAMENTO DA OPERAÇÃO “PECADO 
CAPITAL”. ABRANDAMENTO DE SANÇÕES APLICADAS PELO 
IPEM/RN A ESTABELECIMENTOS DE REDE DE SUPERMERCA-
DOS EM TROCA DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 
CAMPANHA ELEITORAL DO EX-DEPUTADO ESTADUAL REALIZA-
DA NO ANO DE 2008. ARTS. 9º, I, 10, X e 12, DA LEI Nº 8.429/92. 
INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. 
APLICAÇÃO NA AÇÃO CIVIL DE ACORDO DE DELAÇÃO PRE-
MIADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINARES AFASTADAS. 
COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO ATO ÍMPROBO. DEPOIMEN-
TOS TESTEMUNHAIS E DO CORRÉU CORROBORADOS PELO 
CONJUNTO PROBATÓRIO DOCUMENTAL. ABSOLVIÇÃO DO 
CORRÉU MÁRCIO MUNIZ DA SILVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO 
DE SUA EFETIVA PARTICIPAÇÃO. DOSIMETRIA DAS PENAS. 
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. MA-
NUTENÇÃO. PERDA DO CARGO PÚBLICO RESTRITA ÀQUELE 
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OCUPADO NO MOMENTO DA PRÁTICA DO ATO ÍMPROBO. PRE-
CEDENTES. APELAÇÕES IMPROVIDAS.

- Trata-se de apelações interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 
FEDERAL, por FRANCISCO GILSON DE MOURA e por SUPER-
MERCADO NORDESTÃO LTDA., em sede de Ação de Improbida-
de Administrativa, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara 
Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, que julgou 
parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para absolver o réu 
Márcio Muniz da Silva e condenar os réus Francisco Gilson de Moura 
e o Supermercado Nordestão Ltda., pela prática dos atos ímprobos 
descritos nos arts. 9º, I, 10, X e 11, I, todos da Lei nº 8.429/1992.

- O ato de improbidade apontado diz respeito ao alegado favoreci-
mento do SUPERMERCADO NORDESTÃO LTDA., com a partici-
pação de MÁRCIO MUNIZ DA SILVA, então Diretor Administrativo 
da empresa, com relação ao abrandamento de sanções derivadas 
de autos de infração emitidos pelo IPEM/RN, entre 2007 e 2008, 
através de decisões do então Diretor-Geral, Sr. Rychardson de 
Macedo Bernardo, aliado político e indicado ao cargo pelo corréu 
FRANCISCO GILSON DE MOURA, em troca de fornecimento de gê-
neros alimentícios utilizados na campanha eleitoral deste, realizada 
no ano de 2008, então candidato ao cargo de prefeito do Município 
de Parnamirim/RN.

- É assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que, nesta 
espécie de demanda, não há que se falar em litisconsórcio passivo 
necessário.

- Não houve transposição do acordo de colaboração premiada 
a esta ação de improbidade, haja vista que o Sr. Rychardson de 
Macedo Bernardo sequer foi incluído no polo passivo da demanda. 
Ademais, não havia, no termo de acordo, qualquer previsão de não 
ajuizamento de ações de improbidade administrativa, de modo que 
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se mostra descabida a discussão acerca do cabimento do gozo de 
benefícios decorrentes de colaboração premiada.

- Narra o Parquet que: “o Supermercado Nordestão obteve favore-
cimento na atividade fiscalizatória do IPEM/RN, em troca de cola-
boração para a campanha política do Deputado Estadual Francisco 
Gilson de Moura, nas eleições Municipais de Parnamirim no ano de 
2008; que o réu Francisco Gilson de Moura recebeu vantagem inde-
vida do Supermercado Nordestão Ltda., consistente em alimentos 
utilizados em cafés da manhã oferecidos a eleitores de Parnamirim 
nas eleições municipais de 2008. Aduz que os produtos foram ofe-
recidos pelo diretor administrativo-financeiro da empresa, Márcio 
Muniz da Silva, a fim de que o Nordestão fosse favorecido em rela-
ção à atividade fiscalizatória do IPEM/RN, mediante a aplicação de 
simples pena de advertência em vez de multas em diversos autos 
de infração lavrados contra a empresa demandada. Pugna o autor, 
em razão disso, pela condenação dos réus nas penas do art. 12, 
incisos I, II e III, da Lei nº 8.429/92”.

- Os depoimentos prestados pelas testemunhas Rychardson de 
Macedo Bernardo, Rhandson Rosário de Macedo Bernardo, Adria-
no Flávio Cardoso Nogueira, Aécio Aluízio Fernandes de Faria e 
Daniel Vale Bezerra bem evidenciam que, no período em destaque, 
o primeiro (Rychardson) promoveu conversões de penas de mul-
ta em advertência, aplicadas em face do réu SUPERMERCADO 
NORDESTÃO LTDA., cumprindo orientação do réu FRANCISCO 
GILSON DE MOURA, que se beneficiou com o fornecimento de 
gêneros alimentícios para atos de sua campanha eleitoral de 2008.

- Além disso, o apenso VI do Inquérito Civil nº 1.28.000.001000/2013-
13, também acostado a estes autos, contém os autos de infração, 
pareceres jurídicos e decisões homologatórias do então Diretor do 
IPEM/RN (Sr. Rychardson), evidenciando que as infrações cometidas 
pelo SUPERMERCADO NORDESTÃO LTDA., apesar de se darem 
de forma recorrente, o que atrairia a majoração da penalidade em 
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função da reincidência, foram apenadas com simples advertências, a 
despeito da recomendação do setor jurídico pela aplicação de multa.

- A existência dos cafés da manhã e lanches fornecidos pelo SUPER-
MERCADO NORDESTÃO LTDA. em favor da campanha eleitoral 
de FRANCISCO GILSON DE MOURA é fato manifesto, tendo sido 
confirmado por todos os depoentes envolvidos nos fatos. De igual 
modo, o abrandamento das penalidades aplicadas pelo IPEM/RN 
salta aos olhos, ficando devidamente caracterizado o ato ímprobo 
descrito na inicial, ajustado entre os corréus FRANCISCO GILSON 
DE MOURA e SUPERMERCADO NORDESTÃO LTDA., importando 
em enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e violação aos princípios 
da Administração Pública.

- O órgão ministerial, sobre quem recai o ônus da prova, não foi capaz 
de comprovar, de modo cabal, que a participação do réu MÁRCIO 
MUNIZ DA SILVA desbordou dos limites da simples intermediação, 
característica da atuação dos prepostos. Sem essa prova, não há 
como se imputar ao réu a conduta ímproba sob análise. O réu não 
gozou de qualquer benefício em razão da troca de favores em dis-
cussão, o que dá reforço à tese de que tenha atuado como simples 
mandatário, preposto ou longa manus do SUPERMERCADO NOR-
DESTÃO LTDA. Sendo assim, deve ser mantida a absolvição do réu 
MÁRCIO MUNIZ DA SILVA.

- As penas aplicadas aos réus condenados foram razoável e propor-
cionalmente dosadas, nada havendo que se reparar. Não é ínfima a 
multa civil aplicada – no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) 
– a cada um dos corréus, visto que representa metade do valor que 
deixou ser recolhido aos cofres públicos, em decorrência das mul-
tas que deixaram de ser aplicadas pelo IPEM/RN, não podendo se 
perder de vista que a sanção não se confunde com o ressarcimento 
do dano ao erário, penalidade também aplicada na sentença.
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- Quanto à pretendida perda da função pública atualmente exercida 
pelo réu FRANCISCO GILSON DE MOURA, referente a cargo co-
missionado na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do 
Norte, o Superior Tribunal de Justiça fixou jurisprudência no sentido 
de que a sanção da perda do cargo público, prevista entre aquelas 
do art. 12 da Lei nº 8.429/1992, está relacionada ao cargo que serviu 
de instrumento para a prática da conduta ilícita.             

- Apelações improvidas.

Processo n° 0804204-10.2014.4.05.8400 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Manoel de Oliveira Erhardt

(Julgado em 18 de outubro de 2019, por unanimidade)
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CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO
MANDADO DE SEGURANÇA. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. RE-
TENÇÃO DE MERCADORIAS IMPORTADAS PARA PAGAMENTO 
DE TRIBUTO. DESCABIMENTO

EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE 
SEGURANÇA. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. RETENÇÃO DE 
MERCADORIAS IMPORTADAS PARA PAGAMENTO DE TRIBUTO. 
DESCABIMENTO. 

- Cuida-se de processo devolvido pela Vice-Presidência deste 
Regional, em atenção à decisão do STF proferida no recurso ex-
traordinário anteriormente interposto, a fim de que se proceda ao 
exame de eventual confronto entre o entendimento esposado por 
esta Segunda Turma e a tese firmada no julgamento do ARE 914.045 
RG-MG (Repercussão Geral - Tema 856).

- O acórdão recorrido negou provimento ao apelo interposto pela 
impetrante, ao entendimento de a exigência do Fisco não afronta a 
Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal, pois o recolhimento da 
exação é condição para liberação da mercadoria.

- Em que pese tal entendimento, o Supremo Tribunal Federal, no 
julgamento do ARE 914.045 RG-MG, com repercussão geral, rea-
firmando a jurisprudência daquela Corte, firmou a tese de que “é 
inconstitucional restrição imposta pelo Estado ao livre exercício de 
atividade econômica ou profissional, quando aquelas forem utilizadas 
como meio de cobrança indireta de tributos.”

- A propósito, tem decidido esta Segunda Turma: “É descabida a 
retenção de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de 
tributos. Não se harmoniza com a Constituição Federal a iniciativa da 
Administração Fazendária de condicionar o desembaraço aduaneiro 
de mercadoria importada ao pagamento de débitos fiscais, revelando-
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-se ilegal e abusiva a aplicação de sanções como meio de cobrança 
de tributos.” (PJE 08110207520184058300, Rel. Des. Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima, 2ª Turma, julg. em 07/01/2019)

- Adequação do acórdão para que seja reconhecida a inconstitu-
cionalidade da apreensão da mercadoria como meio coercitivo de 
cobrança de tributos incidentes na sua importação.

- Juízo de retratação exercido. Reforma do acórdão recorrido. Ape-
lação provida para reconhecer o direito à liberação da mercadoria 
em questão, sem prejuízo da cobrança dos tributos devidos, nos 
termos do art. 142 do CTN.

Processo n° 0800418-53.2012.4.05.8100 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Paulo Machado Cordeiro

(Julgado em 21 de outubro de 2019, por unanimidade)
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CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA AO MU-
NICÍPIO DO ATIVO IMOBILIZADO EM SERVIÇO. RESOLUÇÕES 
ANEEL NºS 414/2010 E 479/2012. LEGALIDADE RECONHECIDA 
EM AÇÃO CONEXA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DO MUNICÍ-
PIO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES EMPREGADOS NA MANU-
TENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. PROIBIÇÃO 
À REFORMATIO IN PEJUS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE 
EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA 
DE INTERESSE PROCESSUAL

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIÇO 
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA AO MUNICÍPIO 
DO ATIVO IMOBILIZADO EM SERVIÇO. RESOLUÇÕES ANEEL 
NºS 414/2010 E 479/2012. LEGALIDADE RECONHECIDA EM 
AÇÃO CONEXA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DO MUNICÍPIO 
DE RESTITUIÇÃO DE VALORES EMPREGADOS NA MANUTEN-
ÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. PROIBIÇÃO À 
REFORMATIO IN PEJUS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE 
EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA 
DE INTERESSE PROCESSUAL.

- Apelação interposta pelo Município de Serra Talhada/PE em face 
de sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos 
moldes do art. 485, V e VI, do CPC, por ter restado caracterizada 
a litispendência e a falta de interesse processual da parte autora, 
em relação ao processo continente nº 0808024-12.2015.4.05.8300, 
movido pelo demandante contra as mesmas rés (ANEEL e CELPE).

- Naquele feito, o Município de Serra Talhada/PE pleiteou que fosse 
reconhecida a sua desobrigação de receber e administrar o sistema 
de iluminação pública, afastando-se a aplicação das Resoluções 
Normativas nºs 414/2010 e 479/2012; com a condenação da CELPE 
a se abster de transferir o sistema de iluminação pública registrado 
como Ativo Imobilizado em Serviço (AIS) ao Município e a reassu-
mir a operação relativa a tal sistema; e a condenação da ANEEL a 
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suspender a aplicabilidade do art. 218, da Resolução Normativa nº 
414/2010, da ANEEL, tanto na sua redação original quanto na reda-
ção dada pela Resolução Normativa nº 479/2012; reconhecendo-se 
a inconstitucionalidade incidental do aludido dispositivo legal. Por fim, 
requereu que, no caso de se entender pela constitucionalidade das 
aludidas Resoluções Normativas, seja determinado à CELPE que 
proceda ao reparo total do parque de iluminação pública do Muni-
cípio Autor, entregando tudo em perfeito estado de funcionamento.

- Na presente demanda, o mesmo Município pretende o reconheci-
mento da inconstitucionalidade incidental do art. 218, da Resolução 
Normativa nº 414/2010, da ANEEL, tanto na sua redação original 
quanto na redação dada pela Resolução Normativa nº 479/2012; e 
a restituição de todos os valores indevidamente pagos no período 
em que o Ente Municipal teve que se responsabilizar pela operação 
do sistema de iluminação pública, por força do disposto na Reso-
lução Normativa nº 414/2010. Pugnou, também, pela distribuição 
do presente feito por dependência à Ação Ordinária nº 0808024-
12.2015.4.05.8300, tendo em vista a relação de continência entre 
eles.

- Há diferença de pedidos entre as duas ações. No Processo nº 
0808024-12.2015.4.05.8300, pleiteou-se que fosse reconhecida a 
desobrigação do município de receber e administrar o sistema de 
iluminação pública, com a condenação da CELPE a se abster de 
transferir ao município tal sistema, registrado como Ativo Imobilizado 
em Serviço (AIS), e a reassumir sua operação, pedido este não con-
tido na segunda demanda. Os presentes autos, por sua vez, contêm 
o pleito de restituição de todos os valores indevidamente pagos no 
período em que o Ente Municipal teve que se responsabilizar pela 
operação do sistema de iluminação pública, que não foi veiculado na 
Ação Ordinária nº 0808024-12.2015.4.05.8300, de modo que não há 
características de continência entre tais ações. O que se apresenta é 
uma relação de conexão entre elas, haja vista a identidade de causa 
de pedir (art. 55, caput,do CPC).
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- O CPC, no § 1º do art. 55 c/c o art. 58, estatui que as ações conexas 
devem ser reunidas para decisão conjunta no juízo prevento, onde 
serão decididas simultaneamente. Dessa forma, foi determinada a 
distribuição por dependência deste feito em relação àquela demanda, 
ajuizada primeiro.

- No presente feito, o recorrente não apela da parcela da sentença 
que entendeu pela existência de litispendência da presente ação 
em relação à Ação Ordinária nº 0808024-12.2015.4.05.8300, quanto 
ao pedido de reconhecimento da inconstitucionalidade incidental 
do art. 218, da Resolução Normativa nº 414/2010, da ANEEL, tanto 
na sua redação original quanto na redação dada pela Resolução 
Normativa nº 479/2012. Sua insatisfação é apenas em relação ao 
pleito de restituição dos valores pagos indevidamente no período 
em que o município, obrigatoriamente, teve que se responsabilizar 
pela operação do sistema de iluminação pública ante o disposto na 
Resolução Normativa da ANEEL nº 414/2010. Defende o apelante 
que se suspenda o curso do presente feito enquanto o processo 
principal não for resolvido.

- O CPC não determina a suspensão do processo em caso de 
conexão, mas apenas que os processos conexos sejam decididos 
simultaneamente.  

- A sentença proferida no Processo nº 0808024-12.2015.4.05.8300 
foi reformada por esta e. Terceira Turma, dando-se provimento às 
apelações e à remessa necessária e revogando-se a antecipação de 
tutela deferida no início daquela demanda, com base em precedentes 
das Segunda, Terceira e Quarta Turmas, que vêm sedimentando o 
entendimento de que a Resolução 414/2010, com a redação dada 
pela Resolução 479/2012, ambas da ANEEL, encontra lastro na 
Constituição Federal, em seus arts. 30, V e 149-A e parágrafo único, 
com a redação dada pela EC nº 39/2002, ao transferir aos municípios 
a responsabilidade pela prestação dos serviços de operação e de 
manutenção das instalações de iluminação pública local. 
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- Uma vez que se reconheceu, naquele feito, que a Resolução 
414/2010, com a redação dada pela Resolução 479/2012, ambas 
da ANEEL, encontra lastro na Constituição Federal, ao transferir 
aos municípios a responsabilidade pela prestação dos serviços de 
operação e de manutenção das instalações de iluminação pública 
local, não há que falar em direito do Ente Municipal, nos presentes 
autos, à restituição dos valores pagos indevidamente no período 
em que o município teve que se responsabilizar pela operação do 
sistema de iluminação pública por força da Resolução Normativa da 
ANEEL nº 414/2010.

- Esse entendimento, no entanto, causará prejuízo para o municí-
pio apelante, uma vez que a sentença extinguiu o processo sem 
resolução do mérito, por falta de interesse em relação ao pedido 
de restituição; enquanto que, ao se julgar o mérito, como acima 
exposto, pela ausência de direito à restituição, haverá a extinção do 
feito com resolução do mérito. Portanto, com a ressalva do entendi-
mento acima exposto, deve-se manter a sentença que extinguiu o 
feito sem resolução do mérito, por falta de interesse processual, na 
parte relativa ao pleito de restituição dos valores pagos no período 
em que o município teve que se responsabilizar pela operação do 
sistema de iluminação pública.

- Condenação do recorrente no pagamento de honorários recursais, 
ficando majorados em 1% (um por cento) os honorários sucumben-
ciais fixados na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Ape-
lação improvida para confirmar a sentença por outros fundamentos.

Processo nº 0808281-37.2015.4.05.8300 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Cid Marconi

(Julgado em 29 de outubro de 2019, por unanimidade)
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CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO
SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUÇÃO DE BEBIDAS - SICO-
BE. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR OS CUSTOS SUPORTADOS 
PELA CASA DA MOEDA COM A INSTALAÇÃO E A MANUTENÇÃO 
DO SISTEMA. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. TRIBUTO. 
TAXA PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. FIXAÇÃO DA 
ALÍQUOTA E BASE DE CÁLCULO POR ATO INFRALEGAL. VIO-
LAÇÃO DO ARTIGO 97, IV, DO CTN. APELAÇÃO. PROVIMENTO

EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. SISTEMA DE CON-
TROLE DE PRODUÇÃO DE BEBIDAS - SICOBE. OBRIGAÇÃO 
DE RESSARCIR OS CUSTOS SUPORTADOS PELA CASA DA 
MOEDA COM A INSTALAÇÃO E A MANUTENÇÃO DO SISTEMA. 
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. TRIBUTO. TAXA PELO 
EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. FIXAÇÃO DA ALÍQUOTA 
E BASE DE CÁLCULO POR ATO INFRALEGAL. VIOLAÇÃO DO 
ARTIGO 97, IV, DO CTN. APELAÇÃO. PROVIMENTO.

- Apelação interposta à Sentença que julgou Improcedente a Preten-
são de “declarar a ilegalidade da cobrança do ressarcimento à Casa 
da Moeda do Brasil pelo funcionamento do SICOBE, em virtude da 
imprecisão em determinar os elementos da obrigação tributária pelo 
Ato Declaratório Executivo RFB nº 61/2008, como também determinar 
que Ré se abstenha de declarar a anormalidade do funcionamento 
do equipamento, em caso de inadimplência. “

- A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a 
Obrigação Pecuniária instituída para o funcionamento do SICOBE, 
embora intitulada de Ressarcimento, concerne à cobrança que se 
enquadra no conceito de Tributo, na modalidade Taxa, nos termos do 
artigo 3º do CTN, e origina-se do exercício do Poder de Fiscalização 
para evitar evasão fiscal.

- Vício quanto à fixação de Alíquota e da Base de Cálculo, porquanto 
“O vício surge na forma como se estabeleceu o valor da taxa, por 
meio do Ato Declaratório do Executivo RFB 61/08. É que o art. 97, 
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inciso IV, do CTN estatui que somente a lei pode estabelecer a fixação 
de alíquota e da base de cálculo dos tributos e o art. 28, § 4º, da Lei 
11.488/07 não previu o quantum deveria ser repassado à Casa da 
Moeda do Brasil, apenas atribuiu à Secretaria da Receita Federal 
do Brasil a competência para fazê-lo. Ademais, o Ato Declaratório 
do Executivo RFB 61/08, quando definiu o valor cobrado a título de 
ressarcimento em número fixo por unidade de produto, não respeitou 
o contido no próprio dispositivo que lhe outorgou esta competência. 
O art. 28, § 4º, da Lei 11.488/07 estabeleceu a premissa segundo a 
qual os valores do ressarcimento deveriam ser proporcionais à ca-
pacidade produtiva do estabelecimento industrial, mas a Secretaria 
da Receita Federal do Brasil não se preocupou com este importante 
aspecto, cobrando igual montante de todos os produtores, indistin-
tamente. Desta forma, há violação ao art. 97, IV, do CTN e ao 28, § 
4º, da Lei 11.488/07, de modo a contaminar todo substrato vinculada 
ao ressarcimento, sobretudo a penalidade por seu inadimplemento. 
(REsp nº 1.448.096 2014.00.82209-8, Relator Ministro Napoleão 
Nunes Maia Filho, 1ª Turma do STJ, DJe de 14/10/2015)

- Insubsistência da Obrigação quanto ao pagamento da Multa e de 
cobrança do Ressarcimento, fixada no Ato Declaratório do Executivo 
RFB nº 61/08.

- Provimento da Apelação.

Processo n° 0802816-81.2014.4.05.8300 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Alexandre Luna Freire

(Julgado em 15 de novembro de 2019, por unanimidade)



J U R I S P R U D Ê N C I A

D E

D I R E I T O

P E N A L



59

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

PENAL E PROCESSUAL PENAL
DECRETO-LEI Nº 201/67, ART. 1º, I. DESVIO DE VERBA PÚBLICA 
ATRAVÉS DE FRAUDE EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. SU-
PERFATURAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA 
A CONSTRUÇÃO DE UM AÇUDE. MATERIALIDADE E AUTORIA 
DELITIVAS COMPROVADAS. CONDENAÇÃO QUE SE CONFIR-
MA. EXCESSO, PORÉM, NA DOSIMETRIA DA PENA. AJUSTE. 
IMPROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL. PARCIAL PROVIMEN-
TO DOS APELOS DA DEFESA. RECONHECIMENTO EX OFFICIO 
DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL. DECRETO-LEI Nº 201/67, 
ART. 1º, I. DESVIO DE VERBA PÚBLICA ATRAVÉS DE FRAUDE 
EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. SUPERFATURAMENTO NA 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM 
AÇUDE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVA-
DAS. CONDENAÇÃO QUE SE CONFIRMA. EXCESSO, PORÉM, 
NA DOSIMETRIA DA PENA. AJUSTE. IMPROVIMENTO DO APELO 
MINISTERIAL. PARCIAL PROVIMENTO DOS APELOS DA DEFESA. 
RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. 
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

- Apelações criminais (três) interpostas tanto pelo MPF quanto pelos 
denunciados em face de sentença oriunda do Juízo da 2ª Vara da 
Seção Judiciária do Rio Grande do Norte que, julgando procedente 
a pretensão acusatória, restou por condenar os dois acusados como 
incursos nas sanções previstas no Decreto-Lei nº 201/67, art. 1º, I.

- Consta da exordial acusatória a ocorrência de ilegalidades no cum-
primento do convênio firmado entre o Município de São Bento do 
Trairi/RN, na gestão do então prefeito (2001-2004), ora apelante, e 
o Ministério da Integração Nacional para construção de um açude na 
comunidade Mundo Novo, pelo qual o ente municipal teria recebido 
o montante de R$ 130.000,00 (centro e trinta mil reais) e contratado 
a construtora Morva Ltda., pertencente ao corréu, para a execução 
do objeto do referido convênio.
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- A materialidade delitiva restou, com efeito, demonstrada, nota-
damente pelo laudo da Polícia Federal, no qual foram detectados 
antecipação indevida dos pagamentos à construtora, sobrepreço e 
superfaturamento na contratação do serviço em R$ 35.043,60 (trinta 
e cinco mil e quarenta e três reais e sessenta centavos).

- Quanto à autoria, tem-se que a participação dos acusados é indu-
vidosa, em especial pelos testemunhos prestados em juízo, dando 
conta de que o próprio gestor municipal já trouxera o procedimento 
de licitação todo montado para que a comissão somente assinasse 
a documentação, bem assim os inúmeros cheques emitidos nomi-
nalmente e sacados pela pessoa do ex-prefeito, a justificar a con-
denação pela conduta prevista no Decreto-Lei nº 201/67, art. 1º, I.

- A fixação do “valor mínimo da reparação do dano”, nos termos 
do CPP, art. 387, IV, exigiria pedido expressamente formulado na 
denúncia, o que não houve, de modo que não há como acolher a 
irresignação do apelo ministerial nesta parte.

- Deve-se, entretanto, ajustar o quantum da sanção aplicada em con-
sonância com os apelos da defesa e em contrapartida às insurgências 
do parquet: a pena-base é de ser fixada no mínimo legal previsto 
para o tipo, dois anos de reclusão, haja vista o comportamento dos 
réus e as circunstância do crime não revelarem culpabilidade ou 
mesmo grau de reprovabilidade elevados, nada havendo nos autos 
que justifique sua fixação acima do patamar mínimo, mormente por-
que o açude foi efetivamente construído e, assim, prestam serviço à 
população do lugar, não sendo, ainda, exatamente vultoso o prejuízo 
ao erário; na segunda fase, inocorrem circunstâncias agravantes/
atenuantes; na terceira e última fase, nada há que implique o au-
mento/redução da pena, resultando a pena privativa de liberdade 
em 2 (dois) anos de reclusão.

- Com tais considerações, verifica-se que a punibilidade encontra-
-se fulminada pelo tempo: é que, passados mais de 4 (quatro) anos 
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entre a data do fato (dez/2004) e a data do recebimento da denúncia 
(23/08/2012), constata-se lapso temporal suficiente para que seja 
reconhecida a prescrição retroativa pela pena aplicada, a gerar a 
extinção da punibilidade, a teor do que dispõe o art. 109, V, do CP, 
o qual prevê o prazo de 4 (quatro) anos para prescrição da pena 
superior a 1 (um) ano e não excedente a 2 (dois).

- Ocorrendo a prescrição retroativa, é de ser reconhecida mesmo ex 
officio, matéria de ordem pública que é, jamais sujeita aos rigores 
da preclusão - Súmula nº 241 do extinto TFR.

- Importante salientar que as alterações formuladas pela Lei nº 
12.234/2010 ao CP, art. 110, parágrafos 1º e 2º – impedindo o côm-
puto da prescrição retroativa a partir de termo anterior ao momento 
do recebimento da denúncia –, não se aplicam à hipótese, vez que 
os autos tratam de fatos anteriores ao advento da mencionada mo-
dificação legislativa, e a Lei Penal somente retroagirá em benefício 
do réu (CF, art. 5º, XL).

- Improvimento da apelação ministerial; parcial provimento das 
apelações da defesa, reconhecendo-se, ex officio, a ocorrência da 
prescrição retroativa pela pena aplicada e decretando-se a extinção 
da punibilidade dos apelantes.

Apelação Criminal nº 14.782-RN

(Processo nº 0004535-93.2012.4.05.8400)

Relator: Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima

(Julgado em 12 de novembro de 2019, por unanimidade)
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PENAL E PROCESSO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. DESCA-
MINHO. MERCADORIAS APREENDIDAS NO MOMENTO DO 
DESEMBARQUE DE VOO DOMÉSTICO. PRÁTICA HABITUAL 
CONFESSA HÁ MAIS DE 10 ANOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFI-
CÂNCIA E DA ADEQUAÇÃO SOCIAL. INAPLICABILIDADE. DO-
SIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CUSTAS PROCESSUAIS. 
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL 
INTERPOSTA PELA DEFESA. DESCAMINHO. MERCADORIAS 
APREENDIDAS NO MOMENTO DO DESEMBARQUE DE VOO DO-
MÉSTICO. PRÁTICA HABITUAL CONFESSA HÁ MAIS DE 10 ANOS. 
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E DA ADEQUAÇÃO SOCIAL. 
INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. 
CUSTAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. PRO-
VIMENTO PARCIAL.

- Apelação criminal interposta por W.J.R.S. em face de sentença com 
que o Juízo da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco 
condenou o recorrente, pela prática do crime previsto no art. 334, § 
1º, d, do Código Penal (descaminho), à pena de 2 anos de reclusão, 
substituída por duas restritivas de direitos (prestação de serviços à 
comunidade e prestação pecuniária no valor mensal de R$ 200,00), 
além do pagamento das custas processuais.

- O apelante sustenta/requer, em apertada síntese: a) a aplicabilidade 
do princípio da insignificância e da adequação social, com base na Lei 
10.522/2002, nas Portarias 75/2012 e 130/2012, ambas do Ministério 
da Fazenda, de forma a reconhecer a atipicidade de sua conduta; 
b) alternativamente, a redução da pena privativa de liberdade; e c) 
a isenção das custas processuais.

- O Ministério Público Federal, por sua vez, assinala, entre outros, 
que, no âmbito penal, o princípio da insignificância só é aplicável 
ao crime previsto no art. 334 do CP quando o valor dos tributos não 
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pagos for inferior a R$ 10.000,00, não podendo o limite ser altera-
do por portaria do Ministro da Fazenda, mas apenas por lei, como 
ocorreu com as Leis 10.522 e 11.033. Assinala, ainda, que, no caso 
dos autos, em que pese a impossibilidade de se aferir o montante 
tributário devido pela importação das mercadorias, os produtos 
apreendidos foram avaliados em mais de R$ 24.000,00, quantia em 
muito superior ao limite estabelecido pela Lei 10.522, sem olvidar, 
ainda, a destinação comercial e a habitualidade confessa na práti-
ca delituosa, o que, no entender do MPF, afastaria a aplicação do 
princípio da insignificância ao presente caso.

- No caso concreto, segundo a denúncia, no dia 21/06/2011, duran-
te procedimento fiscalizatório realizado no Aeroporto Internacional 
dos Guararapes em Recife/PE, no momento do desembarque de 
voo doméstico, foram apreendidos, em posse do apelante, 190 
celulares, 10 câmeras, 4 filmadoras e 35 carregadores de celular, 
adquiridos em Ciudad Del Este (Paraguai) e no centro da cidade 
de São Paulo/SP, todos desacompanhados da documentação que 
comprovasse sua regular importação e/ou aquisição no mercado 
interno. Tais mercadorias seriam revendidas na cidade de Caruaru/
PE, onde o recorrente é proprietário de uma empresa especializada 
na comercialização de produtos eletrônicos. 

DOS PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA ADEQUAÇÃO SOCIAL

- A Jurisprudência do STF vem preconizando que o princípio da insig-
nificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes 
condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, 
(b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de 
reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão 
jurídica provocada. Precedentes: HC 104.403/SP, rel. Min. Cármen 
Lúcia, 1ªTurma, DJ de 1/2/2011; HC 104.117/MT, rel. Min. Ricardo 
Lewandowski, 1ª Turma, DJ de 26/10/2010; HC 967.57/RS, rel. Min. 
Dias Toffoli, 1ª Turma, DJ de 4/12/2009; RHC 96.813/RJ, rel. Min. 
Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 24/4/2009.
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- Outrossim, especificamente no que toca ao delito de descaminho, 
a Corte Suprema tem admitido a aplicação do princípio da insigni-
ficância quando, preenchidas as condições acima enumeradas, o 
valor sonegado seja inferior à quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil 
reais) estabelecida na Portaria 130/2012, como referencial de não 
ajuizamento de ações fiscais. 

- Como bem consignado pelo Juízo a quo, “o objetivo da aplicação 
do referido princípio ao crime de descaminho é excluir da persecu-
ção criminal os casos em que o imposto não recolhido é de valor 
tão baixo que o próprio Estado, sujeito passivo do delito, não tem 
interesse em cobrá-lo”.

- A magistrada, no entanto, na linha do STF, acertadamente fez 
consignar que, para a aplicação do princípio da insignificância, não 
deve ser considerada tão somente a lesividade mínima da conduta 
do agente, tomada em relação ao valor do tributo incidente sobre 
a mercadoria apreendida, necessária, pois, a avaliação acerca da 
vida pregressa do sujeito ativo, sendo incabível a absolvição acaso 
configurada a reincidência ou a prática reiterada/habitual do questio-
nado delito, o que restou configurado nos autos, a teor da confissão 
prestada perante a autoridade policial e confirmada em juízo.

- Desta forma, uma vez confessada pelo acusado a prática habitual 
do delito de descaminho há mais de dez anos, e que, durante este 
período, teve mercadorias apreendidas em algumas oportunidades, 
infere-se uma maior reprovabilidade da conduta, impedindo a aplica-
ção do princípio da insignificância à hipótese dos autos. Precedentes 
STF e STJ.

- Quanto ao princípio da adequação social, igualmente, não se mos-
tra cabível, pelos mesmos fundamentos acima expostos quanto ao 
princípio da bagatela. Ademais, a prática habitual de descaminho 
não pode conduzir ao reconhecimento de que tal delito seja social-
mente aceitável. 
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- Tipicidade da conduta.

DA DOSIMETRIA

- O recorrente pretende a redução da pena privativa de liberdade 
cominada por entendê-la desproporcional ao delito cometido. 

- O Código Penal, em seu artigo 334, estabelece a pena de reclusão 
entre 1 (um) e 4 (quatro) anos.

- No caso concreto, a sentença condenou o recorrente, pela prática do 
crime previsto no art. 334, § 1º, d, do Código Penal, à pena privativa 
de liberdade definitiva de 2 anos de reclusão (1ª fase: culpabilidade, 
antecedentes, conduta social e circunstâncias do delito avaliadas 
negativamente - pena-base 2 anos e 6 meses; 2ª fase: atenuante 
da confissão aplicada à razão de 6 meses; 3ª fase: sem causas 
de diminuição/aumento de pena), substituída por duas restritivas 
de direitos (prestação de serviços a entidade pública e prestação 
pecuniária no valor mensal de R$ 200,00), além do pagamento das 
custas processuais.

- Primeira Fase: Reavaliação das circunstâncias judiciais (art. 59 
CP) que se impõe para o fim de sopesar negativamente apenas o 
vetor da culpabilidade, dado o valor e quantidade das mercadorias 
apreendidas (R$ 24.350,00 e 239 itens, respectivamente). É bem 
verdade que o valor não se mostra tão excessivo, no entanto, não 
se pode desconsiderar tal montante, porquanto a fraude à Adminis-
tração Pública ainda poderia ter sido menos grave que a verificada 
no presente caso; antecedentes e conduta social: a teor da certidão 
de fl. 30, constam 3 ações penais ajuizadas em face do recorrente, 
inexistindo nos autos, no entanto, certidão de trânsito em julgado 
quanto a estas, o que impede o agravamento na primeira fase da do-
simetria, seja a título de antecedentes, seja a título de conduta social, 
a teor do Enunciado 444 da Súmula do STJ (“É vedada a utilização 
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de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-
-base”). Ademais, a partir do momento que se está considerando a 
reiteração como essencial à subsunção a conduta à norma penal, tal 
como ocorre com as elementares do tipo, considerar novamente esse 
fato para majorar a pena implicaria bis in idem; personalidade: nada 
digno de registro. Ainda que observada uma personalidade voltada 
à prática delituosa contumaz, por se ter considerado a reiteração 
como essencial à subsunção a conduta à norma penal, resta obstada 
nova valoração desfavorável; motivos: normal para os crimes desta 
espécie; circunstâncias do delito: nada digno de nota. Em que pese 
o juízo de origem ter qualificado negativamente tal circunstância 
em razão da habitualidade do delito, tal reiteração delitiva já restou 
sopesada, como dito, quando da subsunção da conduta à norma 
penal; consequências do crime: aquelas já implícitas ao tipo penal 
violado; comportamento da vítima: nada a ser valorado. Redução da 
pena-base de 2 anos e 6 meses para 1 ano e 6 meses. 

- Segunda Fase: sem agravantes. Como bem consignado pelo Juízo 
a quo, aplicável a atenuante da confissão (art. 65, III, d, CP), uma vez 
que esta serviu de fundamento ao juízo condenatório, permanecendo 
a redução em 6 meses. 

- Terceira Fase: sem causas de aumento ou de diminuição de pena.

- Pena privativa de liberdade definitiva: 1 ano de reclusão, substituída 
por 1 (uma) pena restritiva de direitos consistente na prestação de 
serviços à comunidade (art. 44, § 2º, CP).

DO PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

- A jurisprudência dos tribunais superiores sufragou o entendimento 
de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus à isenção do pa-
gamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão de 
sua exigibilidade, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, 
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quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente 
quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Definiu, ainda, que o 
momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins 
de suspensão da exigibilidade do pagamento, é a fase de execução, 
visto ser possível a ocorrência de alteração na situação financeira 
do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença 
condenatória (AgInt no REsp 1.637.275/RJ, Rel. Min. Maria Thereza 
de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 16/12/2016).

- Apelação parcialmente provida para reduzir a pena privativa de 
liberdade imposta ao recorrente.

Apelação Criminal nº 13.476-PE

(Processo nº 0003356-31.2015.4.05.8300)

Relator: Desembargador Federal Rubens de Mendonça Canuto Neto

(Julgado em 29 de outubro de 2019, por unanimidade)
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PENAL
CRIME DE USO INDEVIDO DE SÍMBOLO UTILIZADO PELA ADMI-
NISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL - ART. 296, § 1º, III, DO CÓDIGO 
PENAL. SELO DE AUTENTICIDADE DE INSPEÇÃO FEDERAL 
(SIF) DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABAS-
TECIMENTO, SEM A DEVIDA APROVAÇÃO E REGISTRO DOS 
PRODUTOS COMERCIALIZADOS. CRIME CONTRA A RELAÇÃO 
DE CONSUMO, PELA FALSA OU ENGANOSA QUALIDADE DO 
PRODUTO COMERCIALIZADO - ART. 7º, VII, DA LEI Nº 8.137/1990. 
INDUÇÃO DO CONSUMIDOR A ERRO PELA INDICAÇÃO ENGA-
NOSA DA QUALIDADE DOS PRODUTOS COMERCIALIZADOS, 
DIANTE DA APOSIÇÃO DO SELO DE INSPEÇÃO FEDERAL. 
DOLO GENÉRICO. DANO AO CONSUMIDOR. PRESCINDIBILIDA-
DE DO RESULTADO. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA 
DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. SOPESAMENTO EM 
DESFAVOR DA RÉ. QUANTIDADE DO PRODUTO APREENDIDO 
EM DECORRÊNCIA DA CONDUTA. DISSOCIAÇÃO DO NORMAL 
AO TIPO PENAL. NECESSIDADE DE EXACERBAÇÃO DA PENA 
BASE A PARTIR DO PATAMAR MÍNIMO. PENA SUBSTITUTIVA 
DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDA-
DE NO QUANTUM FIXADO NA PENA, A PAR DOS ELEMENTOS 
DOS AUTOS, PARA A NECESSÁRIA REPROVAÇÃO DOS ATOS 
PRATICADOS. APELAÇÃO DA DEFESA IMPROVIDA. APELAÇÃO 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARCIALMENTE PROVIDA

EMENTA: PENAL. CRIME DE USO INDEVIDO DE SÍMBOLO 
UTILIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL - ART. 
296, § 1º, III, DO CÓDIGO PENAL. SELO DE AUTENTICIDADE DE 
INSPEÇÃO FEDERAL (SIF) DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, SEM A DEVIDA APROVAÇÃO 
E REGISTRO DOS PRODUTOS COMERCIALIZADOS. CRIME 
CONTRA A RELAÇÃO DE CONSUMO, PELA FALSA OU ENGA-
NOSA QUALIDADE DO PRODUTO COMERCIALIZADO - ART. 7º, 
VII, DA LEI Nº 8.137/1990. INDUÇÃO DO CONSUMIDOR A ERRO 
PELA INDICAÇÃO ENGANOSA DA QUALIDADE DOS PRODU-
TOS COMERCIALIZADOS, DIANTE DA APOSIÇÃO DO SELO DE 
INSPEÇÃO FEDERAL. DOLO GENÉRICO. DANO AO CONSUMI-
DOR. PRESCINDIBILIDADE DO RESULTADO. PERÍCIA. DESNE-
CESSIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO 
CRIME. SOPESAMENTO EM DESFAVOR DA RÉ. QUANTIDADE 
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DO PRODUTO APREENDIDO EM DECORRÊNCIA DA CONDUTA. 
DISSOCIAÇÃO DO NORMAL AO TIPO PENAL. NECESSIDADE 
DE EXACERBAÇÃO DA PENA BASE A PARTIR DO PATAMAR 
MÍNIMO. PENA SUBSTITUTIVA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. 
AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NO QUANTUM FIXADO NA PENA, 
A PAR DOS ELEMENTOS DOS AUTOS, PARA A NECESSÁRIA 
REPROVAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS. APELAÇÃO DA DEFESA 
IMPROVIDA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PARCIALMENTE PROVIDA.

- Cuida-se de apelação interposta por ambas as partes contra sen-
tença que julgou procedente a denúncia para condenar Maria Aldeiza 
de Fátima Ferreira Nogueira, pelo capitulado no art. 296, § 1º, III, do 
Código Penal, e no art. 7º, VII, da Lei nº 8.137/1990, em concurso 
formal, às penas de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, 
em regime de cumprimento inicialmente aberto, e de 10 (dez) dias-
-multa, cada qual valorado em 1/2 (metade) do salário mínimo 
vigente à época dos fatos, atualizado quando da efetiva execução, 
substituída a primeira por duas restritivas de direitos, noticiando a 
denúncia que a acusada, na qualidade de sócia administradora da 
empresa KMA Indústria e Comércio de Produtos Fitoterápicos Ltda., 
fez uso inadequado de símbolo utilizado pela Administração Pública 
Federal, no caso o selo do Serviço de Inspeção Federal (SIF) do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), em 
rótulos de produtos pela mesma comercializados, sem a devida 
aprovação e registro perante aquele Ministério, e assim induziu os 
consumidores em erro, por meio da falsa indicação sobre a qualidade 
dos produtos por ela comercializados, ao indicar, com a aposição do 
referido selo SIF, terem sido devidamente registrados e aprovados, 
o que na realidade não ocorreu.

- Em suas razões recursais aduz o órgão ministerial a necessária 
dissociação da pena base do patamar mínimo cominado para cada 
uma das condutas imputadas à ré, por entender não se mostrar 
mínima a culpabilidade e, ainda, serem negativas a personalidade 
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e as circunstâncias do crime, bem como não se mostrar razoável 
o valor imposto como prestação pecuniária, fixada em R$ 200,00 
(duzentos reais) mensais, enquanto que a defesa alega a ausência 
da demonstração do dolo e, no que diz respeito à conduta do art. 
7º, VII, da Lei nº 8.137/1990, fazer-se necessária a realização de 
perícia em que se demonstre a ausência de dano ao consumidor e, 
ao final, subsidiariamente, ver aplicada pena mais branda.

- De início é de se afastar o alegado quanto à ausência de dolo, 
seja por não se exigir o resultado para as condutas imputadas à 
ré/apelante, seja pelos elementos carreados aos autos, eis que 
se aponta o indevido uso de selo do Serviço de Inspeção Federal 
(SIF), a indicar a conduta do crime do art. 296, § 1º, III, do Código 
Penal, e, por consequência, a indução do consumidor a erro pela 
enganosa indicação de qualidade do produto que, na realidade, não 
se submetera à fiscalização exigida, consubstanciando a conduta 
ditada no art. 7º, VII, da Lei nº 8.137/1990.

- Consta dos autos que a ré/apelante buscou o necessário registro 
da empresa junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (MAPA), contudo antes mesmo de concluído o procedimento 
administrativo, e sabedora da necessidade de nova vistoria nas 
dependências para verificação das instalações e dos equipamentos, 
expôs seus produtos à venda com a indicação, nos rótulos, de serem 
inspecionados e aprovados pelo SIF/MAPA, sendo eles encontrados, 
em fiscalização conjunta da ANVISA e da Polícia Federal no sertão 
do Estado de Pernambuco, além de já haver sido apreendidos, dias 
antes por outra ação isolada da ANVISA, em distribuidora de medi-
camentos sediada em Jaboatão dos Guararapes/PE, e que, após tal 
ação na distribuidora de medicamentos, ao ser o MAPA notificado da 
venda irregular, verificou-se que antes mesmo de haver requerido 
o registro dos rótulos dos produtos junto ao SIF, já tinha fabricado 
os produtos, expondo-os à venda logo após, constatando-se, ainda, 
diversas irregularidades na rotulagem, tais como cor e tamanho do 
carimbo SIF, recomendação medicamentosa, diferença de ingre-
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dientes e divergência no número do registro, bem como não ter sido 
submetida à aprovação do Departamento de Inspeção de Produtos 
de Origem Animal (DISPOA).

- Em relação ao argumento de que fora autorizada pelo superinten-
dente da Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento no Estado de Pernambuco de que já poderia comercializar 
seus produtos nos limites estaduais, ainda que tenha ocorrido – mas 
que é negado pelo mesmo em juízo, seja de forma oral ou escrita – 
não restaria autorizado o uso do selo SIF, eis que na dependência da 
análise da rotulagem pelo DISPOA, em Brasília, e de nova vistoria 
às dependências da empresa, situação esta comunicada por meio 
de expediente oficial.

- Quanto à conduta do art. 7º, VII, da Lei nº 8.137/1990, de igual 
sorte prescinde do resultado, sendo certo que a indevida aposição 
do selo SIF nos produtos concorre para a configuração do tipo penal, 
de induzir o consumidor a erro, por via de afirmação falsa ou enga-
nosa sobre a natureza ou qualidade, utilizando-se de qualquer meio, 
desta forma, inclusive por não exigido o dolo específico, descabe a 
realização de perícia para aferir eventual dano ao consumidor, até 
mesmo por não requerida no adequado momento processual.

- No que diz respeito à dosimetria da pena, em que a defesa preten-
de mais branda, enquanto que o órgão acusador sua exacerbação, 
observa-se da sentença que, para ambas as condutas restou fixadas 
penas base no patamar mínimo cominado, pelo que, ainda que pre-
sente a atenuante da confissão, não há como conduzir, na segunda 
fase da dosimetria, a quantum inferior, a teor da Súmula nº 231/STJ 
e, por ausentes causas de diminuição da pena, é de se manter, na 
terceira fase, o mesmo fixado na fase inicial, pelo que, tratando-se 
de concurso formal, por aplicado o mínimo previsto para a elevação 
da pena na sentença, também não há de se falar em possibilidade 
de menor apenação.
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- Em relação à insurgência do Ministério Público Federal, que, ao 
contrário, pretende a elevação das penas, aduz o órgão acusador a 
necessidade de se valorar negativamente a culpabilidade, a perso-
nalidade da ré e as circunstâncias do crime, não se divisa mácula 
na interpretação do Juízo a quo na sentença no que diz respeito 
à culpabilidade e à personalidade da ré, eis que ser possuidor de 
conhecimento da natureza criminosa, por si só, não enseja reprova-
bilidade dissociada do tipo penal, enquanto que não há, dada a sua 
ausência nos autos, elementos hábeis à aferição da personalidade. 
Contudo, em relação às circunstâncias do crime, o quantitativo de 
produtos em que se fez uso indevido do selo SIF deve ser levado 
em consideração, eis que não possuíam o definitivo registro a pos-
sibilitá-lo, além do que sua exibição, quando da exposição à venda, 
induziu a erro seus consumidores, quanto à qualidade do produto, 
por acreditarem sujeito a regular fiscalização, em que no caso foram 
apreendidos 522 (quinhentos e vinte e dois) frascos de produtos com 
a indevida identificação na rotulagem, não se sabendo eventual dis-
tribuição ao consumidor usuário final, situação essa a impedir uma 
valoração positiva ou neutra mas, ao contrário, um desvalor, pelo 
que é de se reformar, ao menos neste ponto, a sentença para fixar 
nova pena-base, dissociando-a do patamar mínimo ao se considerar 
uma das circunstâncias judiciais como negativa, sendo necessária 
à reprovabilidade elevá-la em 6 (seis) meses para, ao final, fixá-la 
em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses e, por reconhecida a atenuante 
da confissão pela sentença, minora-se a pena em 6 (seis) meses, 
atingido, nesta fase, uma pena de 2 (dois) anos, a qual, por inexis-
tentes causas de aumento ou de diminuição, se mantém na terceira 
fase para, dado o concurso formal, aplicável a fração mínima, pelos 
fundamentos já expendidos na sentença, para ao final, por concreta 
e definitiva, fixar a pena privativa de liberdade em 2 (dois) anos e 4 
(quatro) meses de reclusão.

- Diante do coligido aos autos, em que se mostrou pertinente a fixação 
da pena de multa com cada dia-multa valorado em 1/2 (metade) do 
salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado 
quando da efetiva execução, não se mostra razoável a fixação da 
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pena substitutiva de prestação pecuniária no importe de R$ 200,00 
(duzentos reais), pelo que é de se fixar a mesma em R$ 500,00 
(quinhentos reais) mensais como forma de representar a devida 
reprovação pela conduta praticada, mantidos os demais termos da 
sentença.

- Apelação da defesa improvida.

- Apelação do Ministério Público, tão somente para valorar negativa-
mente as circunstâncias do crime e, ainda, majorar a pena substitutiva 
de prestação pecuniária.

Apelação Criminal nº 13.387-PE

(Processo nº 0011755-20.2013.4.05.8300)

Relator: Desembargador Federal Leonardo Carvalho

(Julgado em 12 de novembro de 2019, por unanimidade)
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PENAL E PROCESSUAL PENAL
FRUSTRAÇÃO DE DIREITO ASSEGURADO POR LEI TRABA-
LHISTA (ART. 203 DO CP). ACORDO PRÉVIO FIRMADO ENTRE 
A EMPRESA E OS TRABALHADORES DEMITIDOS, HOMOLO-
GADOS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. NÃO DEMONSTRAÇÃO 
DE FRAUDE OU VIOLÊNCIA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. FRUSTRAÇÃO DE 
DIREITO ASSEGURADO POR LEI TRABALHISTA (ART. 203 DO 
CP). ACORDO PRÉVIO FIRMADO ENTRE A EMPRESA E OS TRA-
BALHADORES DEMITIDOS, HOMOLOGADOS PELA JUSTIÇA DO 
TRABALHO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FRAUDE OU VIOLÊNCIA. 
ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.

- Cuida-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público 
Federal, em face de sentença que julgou improcedente a pretensão 
punitiva estatal deduzida na denúncia, para absolver L.C. da acu-
sação da prática do crime previsto no art. 203 do CP (frustração de 
direito assegurado por lei trabalhista), por ausência de prova para a 
condenação (art. 386, VII, do CPP).

- Em suas razões recursais, alega o Ministério Público Federal, em 
síntese: a) haver sido comprovada a existência de um conluio entre 
L.C. (filha do proprietário da empresa Clipsi e coordenadora do setor 
de pessoal e recursos humanos) e o escritório de advocacia com o 
fim de suprimir direitos de trabalhadores; b) a empresa elaborava 
os cálculos rescisórios e informava ao empregado que só poderia 
pagar tais verbas na Justiça do Trabalho, ocasião em que indicava 
o escritório de advocacia que poderia prestar esse serviço; c) os 
acordos seriam firmados com sua conveniência.

- O bem jurídico tutelado pela norma do art. 203 do CP abrange os 
direitos protegidos pela legislação trabalhista, destacando que, em 
se tratando de direitos trabalhistas renunciáveis, o empregado pode 
deles abrir mão, sendo descabido falar em meios fraudulentos que 
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devem ser coibidos pelo Estado. A fraude consistiria em uma mano-
bra ardilosa dos sujeitos, com efetivo impedimento do exercício de 
um direito trabalhista pelo empregado. Assim, o delito se consuma 
no momento que o titular do direito assegurado pela legislação tra-
balhista se vê impedido de exercê-lo.

- No caso, não há elementos nos autos a demonstrar que a conduta 
da denunciada tenha implicado imposição, aos trabalhadores, de 
condições estabelecidas pelo empregador ou que estes tenham 
sido ludibriados pela empresa. Em verdade, o que se extrai dos au-
tos é que os trabalhadores, plenamente capazes, voluntariamente 
aceitaram a indicação de escritório de advocacia, realizada pela em-
presa, e transigiram quanto aos termos da rescisão, posteriormente 
homologados na Justiça do Trabalho. Não há prova de utilização 
de ardil ou mesmo de violência. Com efeito, se houve conveniência 
por parte da empresa com a realização de acordos prévios, como 
assevera a acusação, não se pode afirmar que também não houve 
conveniência por parte dos trabalhadores.

- Ademais, como bem destacado pela sentença, “as testemunhas 
ouvidas em juízo foram uníssonas em sustentar que os diálogos 
com a acusada L.C. por ocasião de suas rescisões transcorreram de 
modo pacífico”. Além disso, “não há como se afastar a constatação 
de que todos os empregados eram livres, seja para buscar o auxílio 
e a orientação de órgãos protetivos (tais como Sindicato, o Ministério 
do Trabalho e a Delegacia do Ministério do Trabalho e Emprego em 
Campina Grande/PB), seja para contratar advogado de seu confiança 
em caso de opção pela via judicial de solução de conflito”.

6. Não se vislumbra motivos para modificar a sentença que absolveu 
a acusada L.C., porque, não demonstrada a fraude ou a violência, 
não configurado o crime previsto no art. 203 do CP.

- Apelação improvida.
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Processo nº 0002013-69.2016.4.05.8201 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Leonardo Augusto Nunes 
Coutinho (Convocado)

(Julgado em 15 de novembro de 2019, por unanimidade)
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PREVIDENCIÁRIO
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PRO-
CESSO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PRE-
VIDENCIÁRIO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DEMORA EXCES-
SIVA NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 
IMPOSSIBILIDADE. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL 
DURAÇÃO DO PROCESSO. APLICAÇÃO DO ART. 49 DA LEI Nº 
9.784/1999. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO ALEGADO. 
EXISTÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. 
REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO 
PREVIDENCIÁRIO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DEMORA 
EXCESSIVA NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINIS-
TRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA 
RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. APLICAÇÃO DO ART. 49 
DA LEI Nº 9.784/1999. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO 
ALEGADO. EXISTÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA 
MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA.

- A parte impetrante formulou seu requerimento administrativo com 
pedido de concessão de benefício assistencial em 08.10.2018. En-
tretanto, na data do ajuizamento da demanda, 15.04.2019, o aludido 
requerimento ainda não havia sido apreciado pelo INSS.

- O mandado de segurança se apresenta como via processual ade-
quada a assegurar a pretensão da parte impetrante, eis que não 
se vislumbra a necessidade de dilação probatória, sendo mais que 
suficiente para o conhecimento do pedido, que se limita ao reconhe-
cimento da demora excessiva na apreciação de pleito administrativo, 
a prova documental coligida aos autos.

- A Constituição Federal resguarda o direito à razoável duração do 
processo (art. 5º, LXXVIII), não sendo autorizado ao agente público 
que postergue, indefinidamente e sem motivo justo, a apreciação 
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dos requerimentos administrativos que lhe são apresentados, de 
maneira que, em casos em que o requerimento administrativo não 
tenha sido analisado por desarrazoado período de tempo, é cabível 
ao Poder Judiciário tutelar o direito do jurisdicionado a fim de que 
seu pedido seja apreciado em tempo razoável.

- Conquanto não exista na legislação previdenciária prazo específico 
para encerramento do processo administrativo, por analogia, utiliza-
-se o prazo de 30 dias, previsto no art. 49 da Lei nº 9.784/1999, o 
qual restou descumprido no caso ora apreciado.

- Sentença mantida. Remessa necessária improvida.

Processo n° 0806070-86.2019.4.05.8300 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Manoel de Oliveira Erhardt

(Julgado em 25 de outubro de 2019, por unanimidade)
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PREVIDENCIÁRIO
AUXÍLIO-DOENÇA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. ART. 496, § 
3º, I, DO CPC. VALOR DA CONDENAÇÃO INFERIOR A 1.000 (MIL) 
SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO CABIMENTO. DATA DA CESSAÇÃO 
DO BENEFÍCIO. AVALIAÇÃO DA PERMANÊNCIA DA INAPTIDÃO 
PELO INSS. VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA DE 10% DO 
QUANTUM VENCIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. REMESSA 
OFICIAL NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO PARCIALMENTE CO-
NHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDA

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. DUPLO GRAU 
DE JURISDIÇÃO. ART. 496, § 3º, I, DO CPC. VALOR DA CONDE-
NAÇÃO INFERIOR A 1.000 (MIL) SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO CA-
BIMENTO. DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. AVALIAÇÃO DA 
PERMANÊNCIA DA INAPTIDÃO PELO INSS. VERBA HONORÁRIA 
ADVOCATÍCIA DE 10% DO QUANTUM VENCIDO. AUSÊNCIA DE 
INTERESSE. REMESSA OFICIAL NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO 
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, IM-
PROVIDA.

- Não se conhece de remessa de ofício contra a condenação da 
União, suas respectivas autarquias e fundações de direito público, 
cujo valor seja inferior a mil salários mínimos (art. 496, § 3º, inc. I, 
do CPC).

- Não há necessidade de constar expressamente do decisum a data 
do cancelamento do benefício, devendo o INSS proceder à avaliação 
da permanência da inaptidão laborativa do segurado, segundo o 
disposto nos §§ 8º e 9º do art. 60 da Lei nº 8.213/91.

- Não apreciado o pedido do INSS acerca da fixação dos honorários 
advocatícios, à míngua de interesse recursal, visto que tal verba 
restou estabelecida no juízo de primeiro grau, na forma requerida 
em seu apelo.
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- A verba honorária advocatícia fixada em 10% (dez por cento) sobre 
o quantum vencido, encontra-se em conformidade com art. 85, § 3º, 
inc. I, do CPC e a Súmula nº 111 do STJ, devendo ser confirmada.

- Aplicabilidade do art. 1º-F da Lei nº 9.949/97, com a redação dada 
pela Lei 11.960/2009, unicamente em relação aos juros, haja vista a 
declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo em rela-
ção à correção monetária, consoante posicionamento firmado pelas 
Cortes Superiores (RE 870.947/SE e REsp 1.495.146/MG), devendo 
a decisão singular ser confirmada também em relação a este ponto.

- Remessa oficial não conhecida. Apelação do INSS parcialmente 
conhecida, na parte conhecida, improvida. Honorários recursais 
fixados em 10% (dez por cento) do valor que vier a ser apurado a 
título de honorários sucumbenciais, nos termos fixados na sentença.

Processo nº 0811623-85.2019.4.05.0000 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Edilson Pereira Nobre Júnior

(Julgado em 25 de outubro de 2019, por unanimidade)
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PREVIDENCIÁRIO
PENSÃO POR MORTE. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO. COISA 
JULGADA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PEDIDO 
DE COMPLEMENTAÇÃO. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. SEN-
TENÇA MANTIDA.

- Apelação de sentença que extinguiu o processo sem resolução de 
mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC/2015, diante do reconhe-
cimento da coisa julgada material. Honorários advocatícios fixados 
em 10% sobre o valor da causa, observando-se o disposto no art. 
98, § 3º, do CPC/2015, em razão da gratuidade judiciária.

- Repisa a apelante os termos do seu pleito inicial, referente ao 
direito à implantação no benefício de pensão por morte que rece-
be, com complementação, equivalente ao nível salarial de agente 
de trem (ocupação de seu genitor, instituidor do benefício), antigo 
condutor de trem, nível 216 da tabela salarial da RFFSA, de acordo 
com o PCS de 1990, mais gratificação adicional de 15% sobre a 
remuneração e demais vantagens pessoais. Argumenta que sua 
pretensão fundamenta-se tanto na legislação anterior ao falecimento 
do instituidor do benefício, como nas posteriores, especialmente, 
na Lei 3.373/1958. Aduz que não há coisa julgada material, dado 
que a sentença anterior transitada em julgado não teve a aplicação 
correta da lei ao caso concreto, que tal julgado não é imutável, pois 
se fundamentou em alegações falsas, inocorrentes e inaplicáveis à 
espécie, dizendo respeito apenas ao INSS, e não à União, como na 
presente demanda.

- No caso dos autos, observa-se que há processo que tramitou na 1ª 
Vara Federal da SJ/RN, sob o número 0006367-64.2012.4.05.8400 
(referente à pretendida complementação da aposentadoria pela 
suposta condição do de cujus de ex-ferroviário da RFFSA), tendo a 
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referida demanda sido julgada improcedente. O julgado baseou-se 
na inexistência de comprovação do referido vínculo do pai da autora 
com a RFFSA, bem como no fato de que a concessão do benefício 
(no ano de 1940) é muitíssimo anterior a toda a legislação que tratou 
da incorporação de antigas companhias à RFFSA, à extinção da 
própria RFFSA, e a que concedeu a complementação, às custas da 
União, aos ex-ferroviários estatutários e aos celetistas que optaram 
pela integração aos quadros da RFFSA com a manutenção desse 
mesmo vínculo. Tal sentença, confirmada na instância superior, 
transitou em julgado em 28/05/2014.

- Além de a presente demanda, proposta contra a União e INSS, 
tratar de mesmo pedido e causa de pedir constante da lide anterior, 
a parte autora não trouxe aos autos novos elementos documentais 
suficientes a caracterizar alteração no estado fático-probatório em 
relação à ação anterior.

- Assim, já tendo sido reconhecida pelo Judiciário a impossibilidade 
de revisão do benefício da autora para pagamento de supostas dife-
renças, no valor da complementação fundada com paridade com os 
ex-ferroviários da RFFSA, impõe-se o reconhecimento da ocorrência 
da coisa julgada material. 

- No mesmo sentido, da Segunda Turma deste Regional: PJE 
0002281-96.2011.4.05.8202, Rel. Des. Fed. Paulo Roberto de 
Oliveira Lima, Data de Assinatura: 11/04/2019; PJE 0809499-
32.2019.4.05.0000, Rel. Des. Fed. Convocado Bruno Leonardo 
Camara Carra, Data de Assinatura: 06/09/2019.

- Apelação desprovida. Honorários recursais majorados, de 10% para 
11% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, CPC/15 
(vigente ao tempo da prolação da sentença), com exigibilidade sus-
pensa, em face da justiça gratuita.
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Processo n° 0807107-47.2016.4.05.8400 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Paulo Machado Cordeiro

(Julgado em 21 de outubro de 2019, por unanimidade)
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PREVIDENCIÁRIO
APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. NÃO COMPROVAÇÃO 
DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL PELO PERÍODO DE 
CARÊNCIA

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR 
IDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE 
RURAL PELO PERÍODO DE CARÊNCIA.

- Apelação interposta pela parte autora em face de sentença que 
julgou improcedente o pedido da autora de concessão de aposen-
tadoria rural por idade.

- O art. 201, § 7º, II, da CF/88, assegura aposentadoria ao trabalha-
dor rural aos 60 anos, para o homem, e aos 55 anos, para a mulher.

- A Lei nº 8.213/91, ao disciplinar o benefício de aposentadoria rural 
por idade, estabelece que “o trabalhador rural deve comprovar o 
efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, 
no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por 
tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à 
carência do benefício pretendido” (art. 48).

- In casu, constato que a autora preenche o requisito da idade mínima 
previsto na norma constitucional, conforme demonstra documento 
de fl. 13, em que consta ter nascido em 18/07/1958.

- A fim de demonstrar sua qualidade de segurada especial, a re-
querente acostou os seguintes documentos aos autos: Carteira do 
Sindicato, em que consta filiação em 2013, fl. 15; Declaração de 
Exercício de Atividade Rural, constando os períodos de 02/01/2010 
a 04/08/2014 e 06/10/2014 a 23/04/2015, trabalhados  no Sítio Santo 
Antônio, na categoria de trabalhadora rural, fl. 16; Escritura Pública 
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de Cessão de Herança, fl. 17; Declaração de Imposto sobre a Pro-
priedade Territorial Rural - DITR, fls. 18/21; Certidão emitida pela 
Justiça Eleitoral, de 2013, fl. 22; Declaração de Aptidão ao Pronaf, 
de 2015, fl. 23; Declaração emitida pela Associação Comunitária de 
Canudos, de 2015, fl. 24; Ficha do Sindicato, em que consta admis-
são em 2013, fl. 25; Folha Resumo Cadastro Único - V7, de 2014, 
fl. 26; Declaração de Produtor Rural, de 2015, fl. 28.

- Da análise desses documentos, verifica-se que inexiste início de 
prova material quanto à qualidade de ruralista da parte autora. Isso 
porque o acervo probatório é composto, em sua grande maioria, 
por documentos declaratórios, isto é, formados por declarações 
unilaterais e próximos à data do requerimento administrativo, reali-
zado em 24/04/2015. Possuem, portanto, força probante reduzida. 
Relevante pontuar que a declaração de exercício de atividade rural 
apenas indica o exercício de atividade rural a partir de 2010. Com 
efeito, ainda que esse acervo probatório fosse apto a demonstrar a 
qualidade de ruralista da parte autora, refere-se a intervalo inferior 
ao período de carência.

- A prova testemunhal corroborou a tese autoral. Contudo, deve ser 
observado o entendimento da Súmula nº 149/STJ, segundo a qual “a 
prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da ati-
vidade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário”.

- Condenação da parte autora ao pagamento de honorários recursais, 
nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo a verba honorária 
sucumbencial ser majorada de 10% (dez por cento) para 12% (doze 
por cento) sobre o valor da causa, sendo suspensa a exigibilidade 
por se tratar de beneficiária da Justiça Gratuita.

- Apelação improvida.
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Apelação Cível nº 596.133-PB

(Processo nº 0001985-08.2017.4.05.9999)

Relator: Desembargador Federal Élio Siqueira Filho

(Julgado em 16 de outubro de 2019, por maioria, em julgamento por 
Turma ampliada)
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PROCESSUAL CIVIL
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO 
AO RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE DO SÓCIO. NOME 
PRESENTE NA CDA. ÔNUS PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE 
DISCUSSÃO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESP 
1.104.900/ES (TEMAS 103 E 104 DO STJ), JULGADO SOB A 
SISTEMÁTICA DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. AU-
SÊNCIA DE DISTINÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO 
QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. LE-
GITIMIDADE DO SÓCIO. NOME PRESENTE NA CDA. ÔNUS 
PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO EM EXCEÇÃO 
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESP 1.104.900/ES (TEMAS 103 e 
104 DO STJ), JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS 
ESPECIAIS REPETITIVOS. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO. AGRAVO 
INTERNO IMPROVIDO.

- Processo que retornou ao eg. TRF5, em 08/2019, para que o 
agravo de instrumento fosse convertido em agravo regimental, con-
forme determinação do colendo STJ. Trata-se de agravo interposto 
pelo particular contra decisão que negou seguimento a Recurso 
Especial, porquanto haveria convergência entre a solução adotada 
pelo v. acórdão e o julgamento repetitivo firmado pelo STJ no REsp 
1.104.900 - ES (Tema 103), onde se firmou a seguinte tese: “Se a 
execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome 
do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não 
ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 
135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos ‘com excesso de 
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto’”.

- O agravo se insurge ao argumento de que a necessidade de corre-
ção da CDA emergiria da “simples análise do contrato e dos aditivos 
da pessoa jurídica executada, e ainda, mediante a constatação da 
ausência de processo administrativo próprio para responsabilizá-la”.
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- O acórdão da eg. Quarta Turma desta Corte negou provimento ao 
agravo regimental, interposto pelo particular, ao argumento de que 
não é viável a discussão sobre a ilegitimidade passiva do executa-
do em sede de exceção de pré-executividade, visto que o nome do 
sócio figurou na CDA.

- A decisão agravada da Vice-Presidência compreendeu que o v. 
acórdão afastou corretamente a possibilidade de alegação de ilegi-
timidade passiva do sócio, cujo nome consta da CDA, em sede de 
exceção de pré-executividade, haja vista a necessidade de dilação 
probatória, nos exatos termos da tese firmada no julgamento do 
REsp 1.104.900/ES (Temas 103 e 104), definido pela sistemática 
do julgamento repetitivo, quando afirmou que: “Se a execução foi 
ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio 
consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou 
caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do 
CTN, ou seja, não houve a prática de atos ‘com excesso de poderes 
ou infração de lei, contrato social ou estatutos’.”

- Sobre a possibilidade de exame da legitimidade passiva no bojo da 
exceção de pré-executividade, a discussão resta incluída no aludido 
repetitivo, na medida em que, apesar de ser matéria conhecível de 
ofício, demanda dilação probatória, eis que o nome do sócio execu-
tado consta da CDA.

- Aliás, sendo inclusive mais específico, o STJ firmou no REsp 
1.110.925 - SP (Tema 108) a tese de que “Não cabe exceção de 
pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que 
figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA”. Trata-
-se de idêntica questão de direito àquela enfrentada nestes autos. 
Agravo interno improvido.
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Agravo Interno da Vice-Presidência nº 4.899-PB

(Processo nº 2009.05.00.056925-7)

Relator: Desembargador Federal Lázaro Guimarães

(Julgado em 16 de outubro de 2019, por unanimidade)
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PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO
FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA. AUTO DE INFRAÇÃO COM PERDA 
DE MERCADORIAS. FALSIDADE IDEOLÓGICA CONSTATADA. 
DL 37/1966 C/C ART. 689, § 3º, DO DECRETO Nº 6.759/2009. 
APELAÇÃO PROVIDA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. 
FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA. AUTO DE INFRAÇÃO COM PERDA 
DE MERCADORIAS. FALSIDADE IDEOLÓGICA CONSTATADA. DL 
37/1966 C/C ART. 689, § 3º, DO DECRETO Nº 6.759/2009. APE-
LAÇÃO PROVIDA.

- A questão devolvida a esta Corte consiste em aferir a correção da 
sentença que determinou a liberação da mercadoria apreendida que 
corresponder ao valor da compra efetivada pela empresa autora, 
ora apelada, e declarado à Alfândega para fins fiscais, por meio de 
DI nº 17/02855137-2 (anulando a pena de perdimento em relação 
apenas à mercadoria que esteja albergada no valor declarado) e, 
por consequência, aplicou a pena de perdimento apenas no tocante 
ao valor excedente não declarado.

- É de se ver, através do substancioso trabalho investigativo do 
auditor fiscal responsável pelo Procedimento Especial de Controle 
Aduaneiro, que houve importação de mercadoria estrangeira com 
falsa declaração de conteúdo, uma vez que a fatura comercial 
(Invoice), documento emitido pelo exportador estrangeiro, assim 
como o conhecimento aéreo, documento emitido pelo transportador, 
discriminam as mercadorias como “Glass Film”, ou seja, películas 
de vidro, mas as mercadorias importadas trata-se, efetivamente, de 
“display” para aparelhos de telefone celular (id. 4058300.4737880).

- In casu, o acervo probatório demonstra a ocorrência da fraude per-
petrada pela empresa recorrente, mediante uso de faturas (invoices) 
adulterados em seu conteúdo (falsidade ideológica), denotando má-fé 
em burlar as autoridades aduaneiras para fazer internalização de 
mercadoria com recolhimento a menor de tributos.
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- Hipótese que se subsume ao disposto no art. 105, VI, do DL 37/1966 
c/c art. 689, § 3º, do Decreto nº 6.759/2009, o qual prevê a pena de 
perda de mercadoria caso qualquer documentação necessária ao 
seu embarque ou desembaraço tiver sido falsificada ou adulterada. 
Esse é entendimento firmado pela Segunda Turma desta Corte em 
sua composição ampliada (art. 942 do CPC) quando do julgamento 
do PJE 08007221320164058100, sendo composto aquele órgão 
julgador, naquela ocasião, pelo relator do presente feito e pelos 
Desembargadores Federais Leonardo Carvalho (relator), Frederico 
Wildson Dantas, Vladimir Carvalho e Rubens Canuto.

- Apelação provida para julgar improcedente a pretensão autoral, 
reconhecendo, por via de consequência, a higidez da aplicação da 
pena de perdimento. Com a inversão da sucumbência, a parte ape-
lada deverá arcar com o pagamento de honorários sucumbenciais 
de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos 
do art. 85, § 2º, do CPC.

Processo nº 0801855-04.2018.4.05.8300 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Edilson Pereira Nobre Júnior

(Julgado em 25 de outubro de 2019, por unanimidade)
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PROCESSUAL CIVIL
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO DAS DIFERENÇAS 
DOS REFLEXOS GERADOS PELA INCLUSÃO DA GAT NO VEN-
CIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO EXEQUENDO. 
PROVIMENTO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 
EXECUÇÃO DAS DIFERENÇAS DOS REFLEXOS GERADOS PELA 
INCLUSÃO DA GAT NO VENCIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO 
NO TÍTULO EXEQUENDO. PROVIMENTO.

- Agravo de instrumento interposto pela União, em face de decisão 
que, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda 
Pública, determinou o prosseguimento da execução de acordo 
com os valores apurados pela Contadoria, entendendo que as pre-
liminares impugnadas já haviam sido resolvidas na decisão de id. 
4058400.4102537 e reputando correta a utilização do IPCA-E como 
índice de correção monetária.

- Compulsando os autos, observa-se que: a) a União apresentou 
impugnação ao cumprimento de sentença, alegando inépcia da 
inicial, ilegitimidade ativa dos exequentes, cumprimento da obri-
gação exigida em virtude dos limites objetivos da coisa julgada e 
excesso de execução; b) em 03.09.2018, foi proferida decisão de 
id. 4058400.4102537, rejeitando as preliminares suscitadas pela 
União “com base nos argumentos aduzidos pela parte exequente 
na resposta à impugnação”; c) em 05.10.2018, a União foi intimada 
acerca do requisitório de pagamento expedido em favor da parte 
exequente, após o que impugnou sua expedição sob o fundamento 
de inexistência de valor incontroverso; d) novamente, a executada 
impugnou os cálculos da Contadoria, aduzindo que não foi intimada 
da decisão de id. 4058400.4521381 e pleiteando a apreciação das 
preliminares aduzidas na impugnação; e) foi proferida a decisão 
agravada.
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- No presente caso, embora a decisão combatida afirme que as 
preliminares suscitadas pela União já foram rejeitadas em decisão 
anterior, assiste razão à agravante ao aduzir que não foi intimada 
do teor da referida decisão, porquanto não se constata nos autos 
qualquer certidão neste sentido. Todavia, por razões de economia 
processual e considerando que não houve pagamento de qualquer 
quantia até o presente momento, passa-se à análise da matéria 
aduzida pela União na impugnação e rejeitada pelo Juízo a quo, nos 
termos da decisão de id. 4058400.4102537.

- O cerne do presente recurso consiste em perquirir a possibilidade 
de prosseguimento de cumprimento de sentença contra a Fazenda 
Pública, no qual se objetiva o pagamento dos reflexos da GAT sobre 
as demais verbas remuneratórias, sob o fundamento de que esta 
tem natureza jurídica de vencimento.

- Compulsando os autos, observa-se que a inicial da ação coletiva, 
promovida pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita 
Federal - UNAFISCO, teve como pedido a condenação da União Fe-
deral “a incorporar a GAT - Gratificação de Desempenho da Atividade 
Tributária, incidindo sobre ela as demais parcelas remuneratórias, 
com reflexo em todas as verbas recebidas no período, a partir da 
data de edição da Lei nº 10.910 de 15 de julho de 2004”.

- O pedido foi julgado improcedente no 1º Grau, sendo confirmada 
a sentença, por meio de apelação do Sindicato. Apenas no Superior 
Tribunal de Justiça, através do AgInt no REsp nº 1.585.353-DF, houve 
modificação do entendimento, sendo proferida decisão nos seguintes 
termos: “Ante o exposto, em juízo de retratação, dá-se provimento 
ao Recurso Especial para reconhecer devido o pagamento da GAT 
desde sua criação pela Lei 10.910/2004 até sua extinção pela Lei 
11.890/2008”.

- Nesse sentido, o que restou deferido no acórdão exequendo é 
menos do que o que pretende executar a parte agravada. É que, 



96

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

ali, é reconhecida tão somente a natureza vencimental da GAT, 
justamente pelo seu caráter genérico, não havendo como defender 
que se acolheu a pretensão de considerá-la como um verdadeiro 
“aumento do vencimento básico”.

- Ainda que se vá à fundamentação, como defendido pela recorrida, 
tem-se que, em nenhum momento, o acórdão dá a entender que 
se estaria acolhendo a tese do autor – de que a real intenção do 
legislador ao criar a GAT era de “incrementar” o vencimento básico 
– única forma de respaldar a “decisão” que respaldaria a execução 
impugnada: diferenças que decorreriam do cálculo de determinadas 
verbas, que foram calculadas e pagas com base no vencimento 
básico e não com base “vencimento básico acrescido a GAT”.

- Ademais, no tocante ao que restou decidido na Reclamação Cons-
titucional nº 36.691/RN, colacionada pela parte agravada, destacou-
-se que seu âmbito estava adstrito apenas à parte que impetrou o 
recurso cuja decisão foi alvo da Reclamação, mais especificamente 
o AGTR nº 0809143-71.2018.4.05.0000, de modo que tal decisão 
não possui caráter vinculante. Assim, ante a ausência de caráter 
vinculante da supracitada reclamação, mantém-se o entendimento 
da Turma quanto ao excesso total da execução, tendo em vista que 
paira uma desconformidade entre o título judicial e a pretensão exe-
cutiva, não sendo possível, em respeito à coisa julgada, no momento 
da execução, a alteração dos critérios fixados em decisão transitada 
em julgado, tampouco a ampliação dos mesmos.

- Precedentes: Processo nº 08145721920184050000, AG - Agravo 
de Instrumento, Desembargador Federal Fernando Braga, 3ª Tur-
ma; PROCESSO: 08058738620184058100, AC - Apelação Civel, 
Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, 3ª Turma.

- Diante do exposto, prejudicada a análise do índice de correção 
monetária a ser aplicado.
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- Agravo de instrumento provido, para reconhecer que o excesso de 
execução decorrente da consideração da GAT no cálculo das verbas 
que tem sua base de cálculo o vencimento básico.

Processo n° 0803524-29.2019.4.05.0000 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Fernando Braga

(Julgado em 31 de outubro de 2019, por maioria, em julgamento por 
Turma ampliada)
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PROCESSUAL CIVIL
EMBARGOS DE TERCEIRO. TEMPESTIVIDADE. LEGITIMIDADE 
AD CAUSAM. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU 
DE JURISDIÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. 
TEMPESTIVIDADE. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. DEVOLUÇÃO 
DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. PROSSE-
GUIMENTO DA AÇÃO.

- Apelação interposta pelo particular em face da sentença que julgou 
improcedente a sua pretensão, para determinar a extinção do pro-
cesso sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, 
ante a ilegitimidade ativa ad causam do embargante.

- O art. 675 do CPC/2015 determina que “Os embargos podem ser 
opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto 
não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença 
ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudica-
ção, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas 
sempre antes da assinatura da respectiva carta.”

- O apelante apresentou os Embargos de Terceiro antes da desig-
nação do bem em hastas públicas, estando em conformidade com 
o disposto no art. 675 do CPC/2015.

- Considerando o disposto no art. 674 do CPC/2015, o apelante é 
legítimo para opor os presentes Embargos de Terceiro, na medida 
em que figura como possuidor do bem imóvel controvertido.

- Apelação provida, em parte, para reformar a sentença, reconhe-
cendo a tempestividade dos Embargos de Terceiro, bem como a 
legitimidade ad causam do apelante, devendo os autos retornar ao 
Primeiro Grau, para regular processamento.
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Apelação Cível nº 591.523-PE

(Processo nº 0000239-65.2016.4.05.8310)

Relator: Desembargador Federal Cid Marconi

(Julgado em 16 de outubro de 2019, por unanimidade, em julgamento 
por Turma ampliada)
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PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO
APELAÇÃO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO 
À IMUNIDADE TRIBUTÁRIA INDEPENDENTEMENTE DA OB-
TENÇÃO DO CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL.  ARTS. 150, VI, C, E 195, I, § 7º, DA CF/88. 
LEI Nº 12.101/2009. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO 
DO MÉRITO. INTERESSE PROCESSUAL AUSENTE. PRÉVIO 
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO À RECEITA FEDERAL. NE-
CESSIDADE. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. 
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO À IMUNIDADE 
TRIBUTÁRIA INDEPENDENTEMENTE DA OBTENÇÃO DO CERTI-
FICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.  
ARTS. 150, VI, C, E 195, I, § 7º, DA CF/88. LEI Nº 12.101/2009. 
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTE-
RESSE PROCESSUAL AUSENTE. PRÉVIO REQUERIMENTO 
ADMINISTRATIVO À RECEITA FEDERAL. NECESSIDADE. NÃO 
PROVIMENTO DO RECURSO.

- Apelação interposta pela autora, em face da sentença que extinguiu 
sem resolução do mérito a ação movida contra a Fazenda Nacional, 
objetivando o reconhecimento de direito à imunidade tributária previs-
ta nos arts. 150, VI, c, e 195, I, § 7º, da CF/88 (referente a impostos 
sobre patrimônio, renda e serviços relacionados às suas finalidades 
institucionais e a contribuições sociais), independentemente da 
obtenção do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência 
Social - CEBAS de que trata a Lei nº 12.101/2009.

- O Juízo a quo entendeu que o contribuinte autor carece de interesse 
processual, porque não provocou administrativamente a Receita Fe-
deral antes do ajuizamento da ação, inexistindo nos autos prova de 
que o Fisco esteja se opondo à sua pretensão, através, por exemplo, 
da lavratura de auto de infração tributária.

- Na linha do entendimento que vem sendo esposado pelo STJ, é de 
se exigir o prévio requerimento administrativo, também quando se 
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trata de demandas tributárias, na mesma pegada do que vem ocor-
rendo com os feitos em que se postula a concessão de benefícios 
previdenciários. Confira-se: “Trata-se, na origem, de Ação Ordinária 
de Restituição de Indébito Previdenciário para assegurar o direito da 
parte autora de repetir os valores das contribuições previdenciárias 
pagas a maior nos últimos 5 (cinco) anos. [...] 5. Quanto à alegação 
da ausência de interesse de agir da parte recorrida em relação ao 
direito subjetivo de realizar a repetição dos valores dos últimos 5 
(cinco) anos, entendo que merece prosperar a pretensão recursal. 
Compreende-se que, efetivamente, o direito de ação garantido pelo 
art. 5º, XXXV, da CF tem como legítimo limitador o interesse proces-
sual do pretenso autor da ação (CPC/2015 - Art. 17. Para postular 
em juízo é necessário ter interesse e legitimidade). O interesse de 
agir, também chamado interesse processual, caracteriza-se pela 
materialização do binômio necessidade-utilidade da atuação juris-
dicional. A existência de conflito de interesses no âmbito do direito 
material faz nascer o interesse processual para aquele que não 
conseguiu satisfazer consensualmente seu direito./6. Substancia-
do pelo apanhado doutrinário e jurisprudencial, tem-se que a falta 
de postulação administrativa dos pedidos de compensação ou de 
repetição do indébito tributário resulta, como no caso dos autos, na 
ausência de interesse processual dos que litigam diretamente no 
Poder Judiciário. O pedido, nesses casos, carece do elemento con-
figurador de resistência pela Administração Tributária à pretensão. 
Não há conflito. Não há lide. Não há, por conseguinte, interesse 
de agir nessas situações. O Poder Judiciário é a via destinada à 
resolução dos conflitos, o que também indica que, enquanto não 
houver resistência da Administração, não há interesse de agir da-
quele que “judicializa” sua pretensão./7. Dois aspectos merecem 
ser observados quanto a matérias com grande potencial de judi-
cialização, como a tributária e a previdenciária. O primeiro, sob a 
ótica da análise econômica do direito, quando o Estado brasileiro 
realiza grandes despesas para financiar o funcionamento do Poder 
Executivo e do Poder Judiciário para que o primeiro deixe de exercer 
sua competência legal de examinar os pedidos administrativos em 
matéria tributária; e o segundo, em substituição ao primeiro, exerce 
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a jurisdição em questões que os cidadãos poderiam ver resolvidas 
de forma mais célere e menos dispendiosa no âmbito administrativo. 
Criam-se, assim, um ciclo vicioso e condenações judiciais a título 
de honorários advocatícios cujos recursos financeiros poderiam ser 
destinados a políticas públicas de interesse social./8. Outro ponto a 
ser considerado é o estímulo criado pelo Novo Código de Processo 
Civil de 2015 à solução consensual da lide, prevendo uma série 
de instrumentos materiais e processuais que direcionam as partes 
para comporem, de forma autônoma e segundo sua vontade, o 
objeto do litígio./9. Em matéria tributária a questão já foi apreciada 
no âmbito do STJ que consolidou o entendimento da exigência do 
prévio requerimento administrativo nos pedidos de compensação das 
contribuições previdenciárias. Vejam-se: AgRg nos EDcl no REsp 
886.334/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 
10/8/2010, DJe 20/8/2010; REsp 952.419/SP, Rel. Ministro Castro 
Meira, Segunda Turma, julgado em 2/12/2008, DJe 18/12/2008; REsp 
888.729/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, 
julgado em 27/2/2007, DJ 16/3/2007, p. 340; REsp 544.132/RJ, Rel. 
Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 23/5/2006, DJ 
30/6/2006, p. 166./10. Na esfera previdenciária, na área de benefí-
cios do Regime Geral de Previdência Social, o STJ, no julgamento 
do Recurso Especial Repetitivo 1.369.834/SP (Tema 660), Relator 
Ministro Benedito Gonçalves, alinhando-se ao que foi firmado pelo 
Supremo Tribunal Federal no RE 631.240/MG (Tema 350, Relator 
Ministro Roberto Barroso), entendeu pela necessidade do prévio 
requerimento administrativo. [...]/12. Como as matérias tributária e 
previdenciária relacionadas ao Regime Geral de Previdência Social 
possuem natureza jurídica distinta, mas complementares, pois, em 
verdade, tratam-se as relações jurídicas de custeio e de benefício 
(prestacional) titularizadas pela União e pelo INSS, respectivamen-
te, com o fim último de garantir a cobertura dos riscos sociais de 
natureza previdenciária, entende-se que a ratio decidendi utilizada 
quando do julgamento da exigência ou não do prévio requerimento 
administrativo nos benefícios previdenciários pode também ser ado-
tada para os pedidos formulados à Secretaria da Receita Federal 
concernentes às contribuições previdenciárias” (REsp 1.734.733/PE, 
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Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 
07/06/2018, DJe 28/11/2018).

- Apelação não provida.

Processo n° 0801769-79.2017.4.05.8102 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Élio Siqueira Filho

(Julgado em 25 de outubro de 2019, por maioria, em julgamento por 
Turma ampliada)
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PROCESSUAL PENAL
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO NA 
SENTENÇA. IDONEIDADE. ORDEM DENEGADA

EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO 
PREVENTIVA. DECRETAÇÃO NA SENTENÇA. IDONEIDADE. 
ORDEM DENEGADA.

- Trata-se de habeas corpus impetrado em face da decretação de 
prisão preventiva operada na sentença que condenou o paciente à 
pena de 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 
pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal.

- Quanto à fundamentação do periculum libertatis, é idônea a de-
cretação da prisão preventiva, negando ao paciente o direito de 
recorrer em liberdade na sentença, com base na garantia à ordem 
pública, em face da existência de inúmeros processos criminais 
recentes (Processos nºs 0805983-25.2018.4.05.8100 - 32ª Vara 
Federal; 000220-73.2017.4.05.8100 - 12ª Vara Federal; 004957-
56.2016.4.05.8100 - 12ª Vara Federal; 0817136-18.4.05.8100 - 11ª 
Vara Federal), que denotam a reiteração delitiva do acusado, e de 
diversas execuções provisórias da pena em seu desfavor (0820126-
79.2018.4.05.8100 - 12ª Vara Federal - Execução Provisória; 
0803999-66.2018.4.05.8100 - 12ª Vara Federal - Execução Provi-
sória e 0801315-08.2017.4.05.8100 - 12ª Vara Federal - Execução 
Provisória).

- A decisão é coerente, uma vez que o Juízo a quo somente teve 
conhecimento da existência de inúmeros processos e investigações 
criminais em desfavor do paciente momentos antes da sentença 
(as certidões de antecedentes criminais foram anexadas aos autos 
entre as datas de 15.05.2019 e 05.08.2019, tendo sido a sentença 
prolatada em 06.08.2019). Assim, não há incoerência na decretação 
da prisão preventiva apenas na sentença pois não havia indícios da 
reiteração delitiva nos autos até então.
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- A absolvição do paciente nos autos do Processo 0808334-
31.2018.4.05.8100 (no qual, segundo o impetrante, teria sido de-
cretada anteriormente outra prisão preventiva) não é suficiente para 
abalar a higidez a decretação da preventiva ora atacada, uma vez que 
permanece hígida a fundamentação quanto aos demais processos 
em curso de forma caracterizar a reiteração delitiva.

- Ordem denegada.

Processo nº 0811319-86.2019.4.05.0000 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Fernando Braga

(Julgado em 22 de outubro de 2019, por unanimidade)
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PROCESSUAL PENAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME LICITATÓRIO. ART. 89 
DA LEI Nº 8.666/93. DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS. ARTIGO 1º, 
I, DO DECRETO-LEI Nº 201/67. ALTERAÇÃO DA CAPITULAÇÃO 
PELO JUIZ NO ATO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. IMPOSSI-
BILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRI-
TO. CRIME LICITATÓRIO. ART. 89 DA LEI Nº 8.666/93. DESVIO DE 
VERBAS PÚBLICAS. ARTIGO 1º, I, DO DECRETO-LEI Nº 201/67. 
ALTERAÇÃO DA CAPITULAÇÃO PELO JUIZ NO ATO DE RECE-
BIMENTO DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO 
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

- Recorridos denunciados pela prática das condutas previstas nos 
arts. 89 da Lei nº 8.666/93 e 1º, I, do Decreto-Lei nº 201/67, por 
terem eles, em tese, simulado/frustrado o certame Carta Convite 
021/2003 na Prefeitura de Sapé/PB, mascarando uma contratação 
direta da empresa para que esta recebesse os recursos da FUNASA, 
repassados através do Convênio 0421/2001 para a construção de 
módulos sanitários na edilidade, causando ao erário um prejuízo no 
montante de R$ 142.266,67 (cento e quarenta e dois mil, duzentos 
e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

- Decisão judicial que recebeu a denúncia, alterando a capitulação 
jurídica do crime licitatório indicada pelo Ministério Público Federal 
para o crime previsto no art. 90 da Lei nº 8.666/93, com fundamento 
na emendatio libelli, nos termos do art. 383, do Código Penal, de-
clarando, em seguida, a extinção da punibilidade quanto ao delito 
licitatório e recebendo a denúncia no tocante ao delito de desvio de 
verbas públicas.

- Analisando-se o tipo penal incriminador indicado na denúncia 
com a conduta supostamente praticada pelos recorridos, vê-se que 
a acusação atende aos requisitos legais do art. 41 do Código de 
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Processo Penal, sendo temerária a interrupção da Ação Penal, não 
havendo razão para a alteração prévia do enquadramento atribuído 
pelo Ministério Público, especialmente quando a eventual capitulação 
dos fatos narrados na denúncia não tem condão de desqualificar a 
inicial acusatória, porque o réu se defende dos fatos nela narrados e 
não da qualificação jurídica indicada pelo Ministério Público Federal.

- O col. Supremo Tribunal Federal - STF, bem como o eg. Superior 
Tribunal de Justiça - STJ, já decidiram pela impossibilidade de modi-
ficação da capitulação no recebimento da denúncia, salvo em casos 
excepcionais, em que há o objetivo de corrigir equívoco evidente que 
esteja interferindo na correta definição da competência ou de rito 
procedimental, ou, ainda, na obtenção de benefícios legais pelo réu.

- Não sendo o presente caso uma excepcionalidade, descabe ao 
Juiz, no ato do recebimento da denúncia (juízo de admissibilidade da 
acusação), alterar a capitulação jurídica indicada pelo titular da Ação 
Penal, podendo fazê-lo adequadamente, no momento da prolação 
da sentença, ocasião em que poderá haver a emendatio libelli ou 
a mutatio libelli. Precedentes do col. STF e do eg. STJ. Provimento 
do Recurso em Sentido Estrito.

Processo n° 0805430-63.2017.4.05.8200 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Cid Marconi

(Julgado em 16 de outubro de 2019, por unanimidade)
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PROCESSO PENAL
MANDADO DE SEGURANÇA EM MATÉRIA CRIMINAL. CRIMES 
CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E LAVAGEM 
DE DINHEIRO. MEDIDA ASSECURATÓRIA DE SEQUESTRO. 
INDÍCIOS VEEMENTES DA PROVENIÊNCIA ILÍCITA DOS BENS. 
NECESSIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA

EMENTA: PROCESSO PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA EM 
MATÉRIA CRIMINAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO 
NACIONAL E LAVAGEM DE DINHEIRO. MEDIDA ASSECURATÓRIA 
DE SEQUESTRO. INDÍCIOS VEEMENTES DA PROVENIÊNCIA ILÍ-
CITA DOS BENS. NECESSIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

- Justifica-se o cabimento do mandado de segurança, tendo em 
vista a ausência de eficácia do efeito suspensivo nas apelações 
interpostas em face de medidas cautelares penais. Hipótese em que 
os valores constritos, a despeito de eventual interposição do recurso 
de apelação, permaneceriam indisponíveis para a parte.

- O art. 126 do Código de Processo Penal exige, para a decretação 
do sequestro, a existência de indícios veementes da proveniência 
ilícita dos bens, requisito que deve ser observado, ainda que fundada 
a medida assecuratória no art. 4º da Lei 9.613/1998.

- Embora o ex-companheiro da impetrante tenha obtido vantagem 
indevida da ordem de R$2.624.912,00, não se enxerga, no atual 
estágio da investigação, indícios veementes de que a impetrante 
tenha atuado na lavagem de todo esse valor ou de que dele tenha 
usufruído integralmente. Hipótese em que a investigação evidenciou, 
até o momento, a participação da impetrante apenas na aquisição, 
com seu ex-companheiro, de um apartamento localizado em Fortale-
za/CE, o qual teve decretada a sua indisponibilidade pela autoridade 
impetrada.

- Caso concreto em que ainda não se encontra delimitada a conduta 
da impetrante no esquema fraudulento montado pelo ex-compa-
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nheiro, à época dos fatos gerente da agência da Caixa Econômica 
Federal em Pacajus/CE, não existindo, por ora, indícios veementes 
de sua participação em outras operações de lavagem de capitais, 
que não a aquisição do imóvel sequestrado.

- Presença de documentos (holerites) nos autos que comprovam a 
origem lícita dos valores depositados em contas bancárias titulariza-
das pela impetrante, provenientes de sua atividade laboral.

- Concessão da segurança, para o levantamento do sequestro dos va-
lores depositados nas contas bancárias de titularidade da impetrante.

Processo n° 0811572-74.2019.4.05.0000 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Rubens de Mendonça Canuto Neto

(Julgado em 30 de outubro de 2019, por unanimidade)
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TRIBUTÁRIO
MANDADO DE SEGURANÇA. PESSOA JURÍDICA OPTANTE 
PELO LUCRO REAL. ICMS. CRÉDITOS PRESUMIDOS CON-
CEDIDOS A TÍTULO DE INCENTIVO FISCAL. INCLUSÃO NAS 
BASES DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. DESCABIMENTO. 
PRECEDENTES. APELO E REMESSA DESPROVIDOS

EMENTA: TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PESSOA 
JURÍDICA OPTANTE PELO LUCRO REAL. ICMS. CRÉDITOS 
PRESUMIDOS CONCEDIDOS A TÍTULO DE INCENTIVO FISCAL. 
INCLUSÃO NAS BASES DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. 
DESCABIMENTO. PRECEDENTES. APELO E REMESSA DES-
PROVIDOS.

- Hipótese na qual a apelação ataca sentença que concedeu a 
segurança requestada para declarar a impossibilidade de inclusão 
da parcela referente aos créditos presumidos de ICMS na base de 
cálculo do IRPJ e da CSLL, ao argumento de que o contribuinte 
goza de subvenção concedida por Lei Estadual, que visa a reduzir 
a carga tributária de ICMS incidente sobre a atividade desenvolvida 
pelo impetrante, convencionalmente denominada “atacadista”.

- Sendo o autor pessoa jurídica optante pela forma de tributação com 
base no lucro real, pode excluir o crédito presumido de ICMS da base 
de cálculo do IRPJ e da CSLL, a teor do que dispõe o art. 30, § 4º, 
da Lei nº 12.973/2014, incluído pela Lei Complementar nº 160/2017.

- Também a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmou 
entendimento, quando do julgamento do REsp 1.517.492/PR, no 
sentido da não inclusão do crédito presumido de ICMS nas bases de 
cálculo do IRPJ e da CSLL, ao fundamento de que a incidência de 
tributo federal sobre o incentivo fiscal de ICMS ofenderia o princípio 
federativo. Entendimento, a propósito, que é seguido pela jurispru-
dência majoritária desta Corte Regional.
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- Remessa oficial e apelação improvidas.

Processo n° 0808846-87.2018.4.05.8302 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima

(Julgado em 30 de outubro de 2019, por unanimidade)
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TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTRATO DE PRO-
MESSA DE COMPRA E VENDA CELEBRADO POR MEIO DE 
ESCRITURA PÚBLICA LAVRADA EM CARTÓRIO ANTES DA 
INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DAU. PROVA DA POSSE. SEM IM-
PUGNAÇÃO DA EXEQUENTE. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHO-
RA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE AO 
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA 
CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

EMENTA: TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBAR-
GOS DE TERCEIRO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA 
E VENDA CELEBRADO POR MEIO DE ESCRITURA PÚBLICA 
LAVRADA EM CARTÓRIO ANTES DA INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM 
DAU. PROVA DA POSSE. SEM IMPUGNAÇÃO DA EXEQUENTE. 
DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. MANUTENÇÃO DA CONDE-
NAÇÃO DA EMBARGANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PAR-
CIALMENTE PROVIDO.

- Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes 
embargos de terceiro, que pretendia desconstituir penhora realizada 
em imóvel adquirido antes da constrição, mas sem registro no cartório 
de imóveis, e condenou da embargante em honorários advocatícios 
de 15% sobre o valor da causa.

- A embargante celebrou contrato de compra e venda com o executa-
do por meio de escritura pública lavrada em cartório, no ano de 1994, 
assumindo a posse do imóvel objeto de penhora, como demonstra 
a documentação relativa ao Imposto de Renda e IPTU, havendo a 
constrição sido realizada no ano de 1997.

- A jurisprudência do STJ já firmou o entendimento no sentido de que 
não há fraude à execução, quando, no momento da compra e venda 
do imóvel, não havia constrição judicial sobre o bem, devendo ser 
tutelado o direito pessoal do adquirente de boa-fé, ainda que não 
registrado o título no cartório de imóveis.
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- Em se tratando de embargos de terceiro, faz-se necessário apurar, 
para fins de arbitramento de honorários, quem deu causa à constri-
ção indevida. Na espécie, é indubitável que a inércia da embargante 
em efetivar o registro imobiliário na matrícula do imóvel deu causa à 
realização da penhora indevida do bem no bojo do feito executivo. 
Se a promessa de compra e venda tivesse sido registrada no car-
tório de registro de imóveis pela terceira embargante, certamente 
a constrição não teria sido realizada, uma vez que ali – no cartório 
de registro – não mais constaria o nome da parte devedora como 
proprietária do referido bem imóvel.

- Apelação parcialmente provida para julgar procedentes os em-
bargos de terceiro, mantendo, contudo, o ônus da sucumbência 
em desfavor da embargante, em razão do princípio da causalidade 
(REsp nº 1.452.849-SP - repetitivo).

Apelação Cível nº 601.117-PE

(Processo nº 0000708-83.2019.4.05.9999)

Relator: Desembargador Federal Manoel de Oliveira Erhardt

(Julgado em 12 de novembro de 2019, por unanimidade)
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TRIBUTÁRIO
APELAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR FISCAL. ART. 2º, V, B, E VII, DA 
LEI 8.397/92. ALIENAÇÃO DOS BENS ANTES DA NOTIFICAÇÃO 
DA CONTRIBUINTE ACERCA DO LANÇAMENTO DO TRIBUTO. 
VENDA COMUNICADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE 
ARROLAMENTO. INVIABILIDADE DA PRESENTE DEMANDA. 
PROVIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL

EMENTA: TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR FIS-
CAL. ART. 2º, V, B, E VII, DA LEI 8.397/92. ALIENAÇÃO DOS BENS 
ANTES DA NOTIFICAÇÃO DA CONTRIBUINTE ACERCA DO 
LANÇAMENTO DO TRIBUTO. VENDA COMUNICADA NO PRO-
CESSO ADMINISTRATIVO DE ARROLAMENTO. INVIABILIDADE 
DA PRESENTE DEMANDA. PROVIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO 
PEDIDO INICIAL.

- Apelação interposta pela CONSTRUTORA PROJEC EIRELI – ME 
em face de sentença que acolheu em parte a pretensão deduzida 
nesta medida cautelar fiscal.

- Uma vez que a pretensão deduzida pela autora na petição inicial tem 
como fundamento o art. 2º, V, b, e VII, da Lei 8.397/92, importa saber, 
no caso concreto, se a parte ré, ora apelante, depois de notificada 
acerca do lançamento do tributo, tentou repassar seus bens para 
terceiros ou alienou seus bens ou direitos sem comunicar ao Fisco.

- Em vista disso, as alegações da Fazenda Nacional de que a de-
mandada não possui contabilidade passível de fiscalização e de que 
a empresa adquirente não possui DCTFs entregues e é gerida pela 
genitora do sócio da apelante são irrelevantes para a configuração 
das hipóteses previstas no art. 2º, V, b, e VII, da Lei 8.397/92.

- Na verdade, à luz do disposto nos supracitados dispositivos legais, 
o que poderia justificar o acolhimento da pretensão da parte autora 
é a comprovação de que a transferência de titularidade de 47 lotes 
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do Loteamento Jardim Nova Barbalha em favor da litisconsorte G 
M A INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
EIRELI-ME teria ocorrido após a notificação da vendedora, ora ape-
lante, acerca do lançamento do tributo por ela devido. É isso que 
deve ser analisado para o deslinde do feito.

- O fato de não ter sido reconhecida a firma dos signatários nos 
contratos de promessa compra e venda não afasta a força proba-
tória desses documentos, sobretudo porque as informações neles 
contidas, notadamente a data da alienação dos aludidos lotes, são 
corroboradas pelas outras provas existentes nos autos.

- A primeira delas é a prova de que, em 27/05/2014, ou seja, an-
tes mesmo da fiscalização realizada pela Receita Federal, a G M 
A INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
EIRELI-ME realizou o pagamento do ITBI referente à aquisição dos 
mencionados lotes vendidos pela ora apelada, conforme se extrai 
dos comprovantes de id. 4058102.1741659.

- A segunda prova refere-se a dois comprovantes de transferências 
bancárias realizadas em 03/11/2014 e 26/09/2014 pela G M A INCOR-
PORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-ME 
em favor da parte ré, nos valores, respectivamente, de R$ 16.000,00 
(id. 4058102.1741641) e R$ 70.000,00 (id. 4058102.1741639), o que 
só confirma que a compra e venda dos lotes em estudo ocorreu antes 
da notificação (12/11/2014) da ora recorrida acerca do lançamento 
do tributo.

- Contra essa prova a parte autora não apresentou qualquer impug-
nação. Ressalte-se que tais transferências bancárias rechaçam, 
inclusive, a alegação da Fazenda Nacional de que não há capa-
cidade econômica da litisconsorte G M A INCORPORAÇÃO DE 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-ME para adquirir os 
lotes em questão.
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- Assim, a lavratura da escritura de compra e venda em cartório, no 
dia 05/12/2014, apenas formalizou algo que já havia se concretiza-
do anteriormente, em junho e agosto de 2012 e em maio de 2014, 
ocasiões em que foram assinados os respectivos contratos pela de-
mandada e pela litisconsorte G M A INCORPORAÇÃO DE EMPRE-
ENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-ME (id. 4058102.1039002). 
Não há que se falar, portanto, em medida cautelar fiscal com amparo 
no art. art. 2º, V, b, da Lei 8.397/92.

- Quanto ao disposto no art. 2º, VII, da mesma lei, constata-se nos 
autos que a ora recorrente, logo após ter sido notificada sobre o 
arrolamento dos seus bens pela Receita Federal, informou no res-
pectivo processo administrativo que já havia alienado 47 lotes do 
Loteamento Jardim Nova Barbalha para a litisconsorte G M A INCOR-
PORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-ME, 
restando cumprido, portanto, o comando previsto na referida norma, 
razão pela qual não se justifica, por esse motivo, o ajuizamento da 
presente ação cautelar.

- Apelação provida, sendo julgado improcedente o pedido deduzido 
nesta medida cautelar fiscal. Condenação da parte autora ao paga-
mento de honorários de sucumbência fixados em R$ 5.000,00 (cinco 
mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Processo nº 0800604-65.2015.4.05.8102 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Edilson Pereira Nobre Júnior

(Julgado em 18 de outubro de 2019, por unanimidade)
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TRIBUTÁRIO
EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 
IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL. 
APELO IMPROVIDO

EMENTA: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSUAL CI-
VIL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRIN-
CÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO 
DA FAZENDA NACIONAL. APELO IMPROVIDO.

- Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de execu-
ção fiscal por ilegitimidade da parte sem a condenação em honorários 
de sucumbência, nos termos do art. 26 da Lei nº 6.830/1980.

- A cobrança da taxa de ocupação de terrenos de marinha se dá 
com base na inscrição do imóvel junto à Secretaria de Patrimônio 
da União.

- O ajuizamento do executivo fiscal pela Fazenda Pública foi decor-
rente do fato da desapropriação não ter sido devidamente comuni-
cada à SPU.

- Orientação jurisprudencial predominante (AgInt no REsp 1.522.510 
/ PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado 
em 09/05/2017, DJe 22/06/2017).

- Inexistência de conduta da União a ter dado causa ao ajuizamento 
da demanda.

- Apelação improvida.
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Processo n° 0001221-81.2013.4.05.8311 (PJe)

Relator: Desembargador Federal Rubens de Mendonça Canuto Neto

(Julgado em 30 de outubro de 2019, por maioria, em julgamento por 
Turma ampliada)
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